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Bu Memleket Bizim Platformu bugün saat 11.30’da TC Elçiliği’ne giderek bir mektup verecek. Elçilikten
sakıncalılar listesini talep edecek... Bu kara listeyi hazırlayan elçi de “persona non grata” ilan edilmeli!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 14 Mart 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 609 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
AVRUPA'DA IRKÇILIK
FIRTINASI
n

Firariler teslim oldu

DENİZDE CESET

n Mavi Kalem Pandemi
Yurdu'nda polis gözetiminde
bulunan iki Covid-19 hastası
mahkum önce firar ettiler,
sonra da yurda dönerek
polise teslim oldular...
4. sayfada

33 yaşındaki İran uyruklu Mina
Modaresi'nin cansız bedeni
Girne Karaoğlanoğlu denizinde
bulundu... Ölüm sebebi ile ilgili
olarak henüz polisten bir
açıklama yapılmadı...
4. sayfada

2. sayfada

Adapass kalktı

n Market ve açık alan
sporlarında artık Adapass
sorgulanmayacak. Ancak aşı
ve PCR kriterleri tablosundaki
kararların aynen devam
edeceği açıklandı...
7. sayfada

Siyasi tarihimizde bir ilk...

Ilk kadın
PARTi BAŞKANI
Dün yapılan TDP olağanüstü kurultayında Mine Atlı Başkan seçildi… Diğer
aday Doğa Yalçın Mine Atlı’ya destek belirterek adaylıktan çekildi…
n Mine Atlı: Bu çatı altında
buluşan her birey “başka bir
Kıbrıs, başka bir dünyanın
mümkün olduğuna inanıyor.
İnandığı için burada. Bu
inancı bir an için bile yitirme
lüksümüz yok…
n “Bu toplum korkuyu bilir,
savaşı baskıyı yok olma tehlikesini
yaşadı. Onların bize öğretmesine
ihtiyacımız yok”…
n “Nihai hedefimiz iki toplumlu,
iki bölgeli federal Kıbrıs, çözüm,
federasyon, tek yurt. Bundan
asla vazgeçmeyeceğiz”…
3. sayfada

BÖYLE KAR GÖRÜLMEDİ - Mevsimin en soğuk gününü yaşayan ülkemizdeki yoğun kar yağışı hem
sevindirdi, hem de trafikte bazı sıkıntılara neden oldu... Selvili Tepe'de iki araç uçuruma yuvarlandı, bazı yollar trafiğe
kapandı, vatandaşlar ise kar sevincini yaşamak için dağlara akın etti...
4 ve 6. sayfalarda

SİZ BERBAT BİR
GÜNAYDINSINIZ

DIŞ
GÜÇLER...

İşgal altında

NİKOS
ŞİKÂYETÇİ
ABD MEMNUN

UKRAYNA
SAVAŞINDA
CENEVRE
SÖZLEŞMESİ’Nİ
HATIRLADILAR!

Mehmet Levent

Aziz Şah

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Kuzeyde 346 vaka, güneyde 3 can kaybı 2314 vaka daha...

KAR
SEVİNCİNDEN
ZAM ATEŞİ
MESELESİNE

Canan Sümer

n 12. sayfada
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Şener Levent

Açı
Bize insanlık ve ırkçılık dersleri veren
Avrupa'nın da maskesi düştü işte...
Avrupa Birliği ırkçı...
Ve hızla faşizme doğru kayıyor...
Ukrayna'daki savaş gerçek yüzünü
ortaya çıkardı...
Rus düşmanlığı gözlerini kararttı...
Amerikalı gazeteci LindseySnell bakın
ne yazıyor:
"AB ülkelerinde yaşayan Ruslara
yönelik saldırılar medyada çok az
yer buluyor. Rusların sahip olduğu
işletmeler tahrip ediliyor. Rus evleri
onları tanımlamak için işaretleniyor.
Slovakya ve Çek cumhuriyetlerinde
"Rus yanlısı" olarak görülen sosyal
medya paylaşımları suç sayılıyor.
Irkçılık ve Rus karşıtlığı hararetle
kaynıyor ve şimdi meşrulaştırılmış
durumda"...
Tüm bunlar neyi hatırlatıyor?
Nazi Almanya'sında Yahudilere karşı
yapılanları...
Aynı muameleyi Avrupa şimdi Ruslara
karşı yapıyor...
Avrupa'da Hitler faşizmi diriliyor...
Bu kez Yahudilere karşı değil...
Ruslara karşı!
***
Yalnız Avrupa değil, batı tümden
aklını kaybetmiş gibi...
Kanada'da "piyano dehası" sayılan
20 yaşındaki genç Rus piyanistin
konserleri Rus olduğu için iptal
edildi...
Vereceği üç konser için Montreal'a
giden sanatçı, konserlerin iptal edildiğini
Kanada'ya gelince öğrendi...
Aleksandr Malofeeu savaşı kınadığını
birkaç kez açıklamasına rağmen durum
değişmedi...
İlle de Rusya'yı açıkça kınaması
istendi...
Aleksandr ise Rusya'da bu yüzden
ailesinin başına gelebilecekleri düşün-

AVRUPA'DA IRKÇILIK FIRTINASI

düğü için bunu yapamayacağını söyledi...
Şöyle diyor sanatçı:
"Tek yapabileceğim dua etmek ve
ağlamak. Bu durum şunu ortaya çıkardı.
Savaş hiçbir sorunu çözmez ve insanlar
ait oldukları ulusa göre yargılanmamalı"...
***
Putin'e kızan batı dünyası masum
Rus vatandaşlarını cezalandırıyor...
Hatta yalnız yaşayanları değil...
Ölüleri bile!
Dostoyevski'yi de, Çaykovski'yi de...
Yalnız insanları da değil...
Rus salatasını bile...
Rus votkasını...
Rus olan herşey yasak!
Irkçılık budur işte...
Faşizm budur!
Bunlar mı bize insan hakları dersleri
verecek olanlar?..
Bunların eline mi kaldık?
Bunların eline kaldıysak yandık!
***
Gazetemizin logosundaki bir may-

Korkusuz

Goebbels

Hüsnü Mahalli
ABD’nin baskı, tehdit
ve şantajıyla Avrupa başta olmak üzere bir çok
ülke Rusya’ya yönelik
yaptırım üzerine yaptırım
uyguluyor. Ellerinden
gelse yağmur ve karın
da Rusya üzerinde yağmasına izin vermeyecek-

ler.
Demokrasi ve özgürlük savunucusu
olduğunu söyleyen bu ülkelerin Rusya’ya
yönelik medya savaşı her şeyi açıklıyor.
Biz bu filmi “Arap Baharı” başlangıcında ve sonra Suriye savaşında gördük.
Bölge ülkelerine “demokrasi ve özgürlük getireceğini” söyleyen emperyalist,
sömürgeci ve işbirlikçi bölgesel ülke ve
güçler yaptıkları her şeyle demokrasi,
özgürlük ve insanlık düşmanı olduklarını
kanıtladılar.
Hepsi el ele verip IŞİD, NUSRA ve
benzeri onlarca örgütün ruh hastası, sapık
ve katil sürülerinin katliamlarını yücelttiler.
Hepsinin medyası ve cinayet şebekelerinin milyonlarca sosyal medya hesapları
her gün milyonlarca yalan haber, görüntü
ve yorum paylaşıyordu.
2011’in sonuna doğru “Ortadoğu’da
Kanlı Bahar” kitabımı yazıp 11 yılda

muncuk için kıyameti koparanlar
nerede?
Avrupa'nın bu ırkçılığına karşı
söyleyecekleri hiçbir şey yok mu?
Yoksa fonlardan yağan paracıklar
engel mi buna?
Bir de Kıbrıs'ta "işgal" sözcüğünü
kullanmayalım diyebir sözlük hazırlamaya kalkışmışlardı bize...
48 yıldır bu ada işgal altında...
Körlenmiyorlar...
Ve şimdi de Ukrayna işgal ediliyor
diye bar bar bağırıyorlar!
Ne ikiyüzlülük bu ikiyüzlülük!
***
Ukrayna'yı bırak...
Suriye'yi anlat bana ey Avrupa...
Yemen'i anlat...
Sarışın ve mavi gözlü olmadıkları
için saymayalım mı onları?
Bırakalım ne kadar ölürlerse ölsünler...
Denizlerde ne kadar boğulurlarsa
boğulsunlar...
Şehirlerini ve kasabalarını ne kadar
bombalarlarsa bombalasınlar...

Öyle mi?
Gel workshop yapalım hadi...
Anlat bana...
Nasıl işaretleyeceğiz Brüksel'de Rus
evlerini?
Kırmızı boyayla mı?
Öğret bana...
Nasıl küfredelim Putin'e...
Rusya'yı nasıl lanetleyelim...
Bırakalım Kıbrıs'ı...
Kafa kesen cihatçılarıyla Suriye de
dursun bir kenarda...
Bakarsak
yalnız
Ukrayna'ya
bakalım...
Fotoğraf yayınlarsak, yalnız Rus vahşetinin fotoğraflarını yayınlayalım...
Suriye'dekileri yayınlamayalım...
Mavi gözlü ve sarışın Ukraynalılara
kapılarımızı sonuna kadar açalım...
Ortadoğulu esmerlere açmayalım...
Tayyip Erdoğan'ı bekçi tutalım, para
verelim ona...
Kimseyi yaklaştırmasın kapılarımıza...
Zorba Belarus diktatörüne ambargo
koyalım...
Erdoğan zorba değil, ona koymayalım...
Hadi bir workshop yapalım...
Öğret bana!
***
Bilirim...
Kıbrıs hiç umurunda değil...
Ve şimdi şu zavallı ırkçı halinle bizim
yaramıza hiç merhem olamazsın...
Rusya aklını başından aldı...
Hitler faşizminden ders aldığını
sanırdım...
Yanıldım...
Sen bu savaşın faturasını masum
insanlara çıkardığına göre, demek hiç
ders almadın...
Ne yapacaksın?
Hitler Yahudileri kırdı geçirdi...
Sen de Rusları mı yakacaksın?

yaşanan her şeyi ön görerek yazdığımda
bir çoğu bana düşman kesilmiş ve beni
“Baas’çı, Esad’çı, ajan, casus, demokrasi
ve özgürlük düşmanı” ilan ederek medyanın ezici çoğunluğu bana ambargo uygulamıştı. Çünkü söylediğim gerçeklerden
korkuyorlardı.
Geldiğimiz noktada gelişmeler ve son
olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un
ziyareti tümüyle beni haklı çıkartmıştır.
Kanlı Arap Baharı sürecinde yaşanan
hemen hemen her şey şimdi Ukrayna
olayında yaşanıyor.
ABD ve yandaşı daha doğrusu emir
kulu herkes müthiş bir medya savaşı yürütüyorlar. Her gün milyonlarca yalan
haber üretiyor ve dünyanın bu haberlere
inanmasını istiyorlar. Bu da yetmeyince
Rus medyasının dünyaya ulaşmasını engelliyorlar. Bu da yetmeyince sosyal
medya platformları da Rusya ve Rusya
yanlısı hesapların tümünü askıya alıyor
ve Rusya ve Putin’e yönelik her türlü
saldırgan ve nefret dilini teşvik ediyorlar.
YouTube, Facebook, Twitter, İnstagram
ve benzeri sosyal medya platformların
bu tutumu demokrasi, özgürlük ve insan
haklarının geleceği açısından tartışılması
gereken çok tehlikeli bir durum.
Bırakalım dünyayı bu platformların

sahipleri yönetsin!
Bu sahiplerin kim olduklarını ve kiminle
işbirliği yaptıklarını herkes biliyor.
Kendine güvenen ve haklı olduğuna
inananlar karşı görüştekilerle oturur tartışır. Gerçeklerden ve bu gerçeklerin insanlara ulaşmasından korkanlar karşı görüştekilere söz hakkı tanımazlar.
Suriye’de olduğu gibi benzer bir durumu şimdi Ukrayna’da yaşıyoruz.
Adamların derdi kendi pisliklerini
örtbas etmek.
Amerikalılar gitmiş Ukrayna’da otuz
kadar kimyasal ve biyolojik laboratuvar
kurmuş ve korona benzeri insanlık için
tehlikeli virüsler üzerinde çalışma yapmış
ama ortaya çıkınca da “Rusya Ukrayna’da
kimyasal silah kullanmaya hazırlayor”
yalanlarına sarılıyor.
Aynı Amerika ve yandaşları Ukrayna’da
bulunan ve Sovyetler Birliği döneminden
kalma 19 nükleer reaktör üzerinde Rusya’ya yönelik nükleer provakasyon hazırlığı yapan Neo-Nazilere destek veriyor
sonra da Rusya’yı bu konuda suçluyorlar.
Adamlarda utanma yok.
Onların bu karakterini yani karaktersizliğini Irak, Afganistan ve Libya işgallerinde gördük.
Onların bu genetik huysuzluklarını

kendi tarihlerinden biliyoruz.
Dünyadaki tüm savaşların, iç savaşların,
darbelerin, katliamların, talanların, mafyaların ve bildik tüm karanlık ve kanlı
eylemlerin arkasında hep bu ülke ve
güçler vardı ve şimdi de öyle.
Onun için de onlara emperyalist ve
sömürgeci denilmiş.
Sorun onlarda değil sorun onlara inanan,
onların ağzıyla konuşan ve onların emir
ve talimatıyla konuşup davranan başka
ülkelerin sultan, kral, emir, başkan, başbakan, bakan ve bunların emir kulu herkeste.
Özellikle gazeteci olduğunu sanan bazı
tipler.
Özellikle kendini uzman sanan azmanlar.
Özellikle her zaman kendini satışa çıkaranlar.
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın her
yerinde bolca trol var.
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın her
yerinde bağırarak haklı olduğunu kanıtlamaya çalışanlar var.
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın her
yerinde ABD sevdalısı tipler var ve
onların en iyi becerdiği şey yalan söylemektir.
Hem de en büyüğünü.
Hepsinin ustası Goebbels.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

SİZ BERBAT BİR
GÜNAYDINSINIZ
“Et tırnak/ana yavru” siyasetinin yarım asırlık faturasına, bir de gecekondu
bir devletin boyundan büyük elektrik
faturaları ve zamları ekleniyor, korkmayınız, sönmeyecek bu şafaklarda
yüzen al sancak, ama ufukta her anlamda çöküş var, ekonomik iflâs, yokluk
yoksunluk yoksulluk ve kıtlık var...
Bu arada seçimleri hiçbir kriz durduramıyor, hükümetler kuruluyor, makamlar dağıtılıyor, bir hafta geçmeden
Türkiye hükümeti ben bu bakanı istemem o bakanı isterim, diyor, -Uh anam,
sabah kabinede değişiklik
olup olmayacağını soran
gazetecilere veryansın ediyor, öyle bir şeyin sözkonusu olmadığını ve Türkiye
hükümetinin şahıslar üzerinde duran bir devlet olmadığını söylüyordu başbakan-, akşam olmadan havası batıyor,
karizması olsaydı çok fena çizilmiş
olacaktı, buralarda olmayan karizmanın
yararları say say bitmiyor, buralarda
siyasetçiler bir kere vezir olmayagörsünler, hep vezir kalıyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar imkânı yok rezil olmuyorlar...
Siyasetçiler ya çok konuşup bir şey
söylemiyorlar, ya da hiç konuşmayıp
dilsizliği bir dile dönüştürüyorlar, ne
kendileri utanıyor, ne de usanıyor onları
seyredenler...
Türkiye’ye işgalci desinler mi demesinler mi, görünen köye yıllardır
kılavuz arıyorlar. “Kıbrıslıtürkleri yok
etmelerine izin vermeyeceğiz” diyorlar
ama yok edecek olanın adını telaffuz
edemiyorlar...
Bu kişiliksiz siyaset yüzünden, Türkiye’nin sömürgeci politikalarına karşı,
değil mücadele başlatmak, bunu ima
etmek bile hâlâ büyük cesaret, en basit
talepler, en doğal haklarsa marjinal sayılıyor...
Türkiye’nin asimilasyon politikaları
karşısında yok olmakla karşı karşıya
olan bir toplum, taşıma seçmen sayesinde işlevsiz kılınan bir irade söz konusu iken, siyasetçiler çareyi taktik
yapmakta buluyorlar, taktik yapa yapa
taktik oluyorlar, asılları rücu edilemeyecek kadar uzakta kalıyor, asıl hallerini
kendileri bile unutuyorlar ama bunun
sonucunda da bir şey olmuyor, taktik
yaparak
seçimde en yüksek “tik”i alıyorlar,
rezil olmuyorlar, yine vezir kalıyorlar...
Aynalardan ve sulardan kaça kaça
bir oluyorlar, sebepleri allem, sonuçları
kallem ediyorlar...
Senelerdir müdahalesiz bir tek seçim
yapılmadığı halde, mesela çok mühim
bir şeyi keşfetmiş gibi hükümetin bakan
değişikliği yapmasında Türkiye Cumhuriyeti tercihlerinin dahli olduğunu
söylüyorlar...
“Memlekette yaşanan olayların artık
‘perde gerisi’ kalmadı” diyorlar, kimse
onlara yıktınız perdeyi eylediniz viran
demiyor, kimse çıkıp da onlara 22
Ocak 2018 tarihinde perde aralığından
seyrettikleri linci, ya da son cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatmıyor...
Türkiye’nin dahlini yeni farkedenlere
günaydın demek caiz midir bu koşullarda?
Caiz değildir büyük olasılıkla, çünkü
her gün yeni bir güne değil eski bir
güne uyanıyoruz...
Çünkü ayıptır söylemesi ama siz berbat bir günaydınsınız...

KAR SEVİNCİNDEN
ZAM ATEŞİ
MESELESİNE

DOĞA YALÇIN, MİNE ATLI’YA DESTEK BELİRTEREK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

TDP’DE YENİ BAŞKAN MİNE ATLI
ATLI: “BU ÇATI ALTINDA
BULUŞAN HER BİREY ‘BAŞKA BİR
KIBRIS, BAŞKA BİR DÜNYA’NIN
MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANIYOR”
Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın genel
başkanlık için aday olduğu Toplumcu
Demokrasi Partisi (TDP) 1’inci Olağanüstü
Kurultayı’nda Doğa Yalçın, “Çok zor bir
dönemden geçiyoruz, bu dönem kavga
dönemi değil, birbirimize el verme dönemidir” diyerek, adaylıktan çekildi. TDP
Genel Başkan Vekili Mine Atlı, Genel
Başkan seçildi.
Ocak ayında yapılan Erken Genel
Seçim’de baraj altı kalarak, Genel Başkan
Cemal Özyiğit’in istifası sonucunda yeni
bir sürece giren Toplumcu Demokrasi Partisi, 1. Olağanüstü Kurultayı’nı dün yaptı.
Nisabın ilk denemede sağlanamadığı
Kurultay, ikinci denemede nisap koşulu
aranmadan, dün saat 11.30’da Hidden Garden’da başladı.
“Yeniden bir nefes” sloganıyla
gerçekleştirilen Kurultay’da, genel başkanı
seçmek için bir araya gelen parti üyeleriyle
birlikte TDP eski Genel Başkanı Cemal
Özyiğit de yer alarak destek belirtti.
Kurultay gündemi çerçevesinde, TDP
Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter Mine
Atlı, açılış konuşmasını yaptı. Atlı, ayrıca,
düzenlemiş oldukları, “Solda İşbirliği
Çalıştayı”nın bazı sonuçlarını da
konuşmasında paylaştı.
Ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu
ve diğer siyasi partilerden gelen temenni
mesajları okundu.
Başkan
adaylarının
konuşması
bölümünde, ilk konuşma sırasını alan aday
Doğa Yalçın, Mine Atlı’ya destek belirterek,
adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Yalçın, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz.
Öyle bir dönem ki, kara saplandık, patinaj
yapıyoruz. Elimizi tutan yok, sadece birbirimizin elinizi tutabilecek bir dönemdeyiz.
Birbirimize el verme dönemidir bu dönem.
Bu dönem kavga dönemi değildir. Sevgili
Mine başkanlığın hayırlı uğurlu olsun.
Seninle aynı yolda gideceğiz. Bu kadar
insanı da bekletmeye gerek yok. Seninle
birlikte çok güzel işler başaracağız” dedi.
Yalçın’ın adaylıktan çekilmesi ardından,
tek aday Mine Atlı, TDP’nin yeni Genel
Başkanı oldu.
ATLI
Atlı, yaptığı konuşmada, “Bu çatı altında
buluşan her birey ‘başka bir Kıbrıs, başka
bir Dünya’nın mümkün olduğuna inanıyor.
İnandığı için burada, inandığı için bir mücadele alanı yaşatma çabasında. Bu inancı
bir an bile yitirme lüksümüz yok. Bir an
bile vermemiz gereken bu çetin mücadeleden
vazgeçtiğimiz,
yıldığımız,
duraksadığımız takdirde irademize hatta
ve hatta varlığımıza göz koyanlar galip
gelecektir” dedi.

Ülkenin içişlerine yapılan dış müdahaleleri
eleştiren
Atlı,
bunu
normalleştirmeyeceklerini, yaratılmaya
çalışılan korku ikliminden korkmadıklarını
söyleyerek, “Bu toplum korkuyu bilir.
Savaşı, baskıyı, yok olma tehlikesini yaşadı.
Onların bize öğretmesine ihtiyacımız yok.
Biz savaşı bildiğimiz için barışı, korkuyu
bildiğimiz için direnmeyi seçtik” şeklinde
konuştu. Atlı, nihai hedeflerinin iki toplumlu
iki bölgeli federal Kıbrıs olduğunu vurgulayarak, “çözüm”, “federasyon”, “tek yurt”,
“tek vatan” sözlerinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
“SOLDA İŞBİRLİĞİ MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRECEK”
19 Şubat’ta her ilçeden katılımcılarla,
“Solda İş Birliği Çalıştayı” düzenlediklerini
ve ülke solunun değerlendirildiği bu
çalıştayda önemli veriler elde ettiklerini
ifade eden Atlı, tüm çalıştay katılımcılarının
solda
iş
birliğinin
mücadeleyi
güçlendireceğine inandığını belirti.
Atlı, çalıştayın, solda iş birliği ile mücadeleye katılımcılık, cesaret, umut ve
güvenin geleceğini, iletişim ağlarının
genişletilip daha etkin bir alan oluşacağını
ortaya koyduğunu kaydetti.
Atlı, “Ortak vizyon hedefi ile, alt yönetim
olmamaya karşı vereceğimiz ortak mücadele
de kapının dışında tutacağımız tek bir
insan olmayacaktır. Ancak, sol etiğe
sığmayan davranışlar hızlı ve etkin çalışan
mekanizmalarla cezalandırılacak, üretmeyen, sevgisiz, toplumsal değil kişisel
gaile belirtileri gösteren davranışlar hızla
tespit edilerek önü alınacaktır” şeklinde
konuştu.
“BIKMADAN, YILMADAN, HEP
BİRLİKTE EMEK KOYARAK,
YENİDEN NEFES ALACAĞIZ”
“Gazetelerin taşlandığı, siyasilerin
tutuklandığı, gençlerin giydiği renk, taşıdığı
kitap için yargılandığı, kazanılan paranın
masraflara
yetmediği,
insanların
çocuklarından, kendilerinden vazgeçtiği,
yaşlıların yataklara iple bağlandığı,
kadınların sokak ortasında öldürüldüğü,
engellilerin tekerlekli sandalyeye
erişemediği bir ülkede nefes alamadıklarını”
belirten Atlı, ülkenin bir nefese, mücadeleye
ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Atlı, “Kimsenin şüphesi olmasın, kimse
meydanı boş sanmasın, vardık, varız var
olacağız, gidecek başka bir ülkemiz yok,
başka bir Kıbrıs yok. Bıkmadan, yılmadan
hep birlikte emek koyarak, yeniden nefes
alacağız” ifadelerini kullandı.
Atlı, üyelere de çağrıda bulunarak,
herkesin kendi için uygun bulduğu bir
alanda parti komitesine kayıt olmasını
talep etti ve 4 yıl boyunca komitelerde
görev alarak ve tartışmalarda yer alarak,
partiye katkı koymalarını ve siyasetin belirlenmesinde yer almalarını talep etti.

Ve işte güzel bir şey de oldu sonunda…
Bir bayram havası vardı dün…
Bir coşku…
Sabahleyin uyanıp da karlı havayı gören çoluk çocuğunu alıp düştü yollara…
Sosyal medya kar manzaralı resimlerle
doldu taştı…
Kardan adam yapanlar, kartopu oynayanlar…
İyi de yaptılar…
Bari kar yağdı diye mutlu olalım birazcık…
Ama kar ve buzlanma nedeniyle ciddi
ciddi trafiğe kapandı bazı yollar…
Buzlanan yollardauçuruma yuvarlanan
araçlar var…
Yüzlerce insan yollarda mahsur kaldı…
Kar görmek için Boğaz piknik alanına
gidenler
uyardılar kar aşkı ile yollara düşecek
olanları…
-Arkadaşlar gelmeyin, biz burda mahsur kaldık, dediler…
Kıbrıslının karla imtihanının durumu
bu…
İstanbul’da da kar yağınca sokağa
çıkıp kartopu oynamaya başlamış mahalleli…
Ve daha sonra silahlı çatışma başlamış
aralarında…
Bu olayın dünyada başka bir örneği
var mıdır acaba?
***
Pek de alışkın olmadığımız buz gibi
bir hava…
Mart soğuğu dert soğuğu derler ama
bizim derdimiz başka…
Ateşler yakıyoruz yine…
Ne barış, ne özgürlük ne de ısınmak
için ama bu ateşler…
Zam ateşleri bunlar zam!
İlk isyan ateşi KTAMS’tan, diyorlar…
Arkası gelecek mi bu isyanların…
Kitlesel eylemler kapıdaymış…
Gerçekten de öyle mi acaba?
Dün kardan adam yapmaya gidenler
KTAMS’ın ateşli eylemine gidenlerden
çok fazlaydı…
En az on katı…
Zam haberleri ile yatıp kalkıyoruz…
Geçim derdi hep vardı da şimdi aç
kalma…
Arabasına yakıt koyup da işine gidememe…
Sağlık, ilaç masraflarını karşılayamama
derdinde olan birçok insan var…
Ama sanırım ne kadar ağlayıp sızlasak
da bıçak kemiğe dayanmadı daha…
***
Paranız yoksa ve size hastanede bakabilecek bir refakatçiniz de yoksa kendinize iyi bakın ve sakın hasta olmayın…
Pandemi hastanesinde bakıcı ücreti
1000 lira…
Devlet hastanesinde 450-500 arasıymış…
Peki, bu yasal mı?
-Kesinlikle yasal değildir ve tedavi
gibi bakım da devletin doktor ve hemşiresine aittir, diyor bir doktor arkadaş…
***
Akaryakıta gelen son zamlardan sonra
yarın ülke genelinde toplu taşımacılık
da süresiz duruyor…
Özgürlük ateşleri değil ama zam ateşleri yakıyoruz…
Bize özgürlükten önce ekmek lazım,
diye düşünenler var…
Ama bakın bir Afrikalı ne demiş böyle
düşünenlere:
“Konuşma özgürlüğüm olmazsa, ekmeğimi kimin çaldığını nasıl söyleyeceğim?”
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Elye'de barış ateşlerinden çıkıp yola
Geldik dayandık işte zam ateşlerine
Savrulup durduk ne yazık bir sağa bir sola
Hep bir hayır umarak takıldık peşlerine

KALAY-KALAYCI

DÜŞMANSIZ YAŞAYAMAYAN
“MEDENİ” ÜLKELER

Piyano dehası olarak bilinen 20 yaşındaki Rus piyanist Alexander Malofeev'in
Kanada'da vereceği üç konser iptal edildi. Niçin? Rus olduğu için. Malofeev savaşı
kınadığı halde, yetmedi, muhtemelen Putin’e küfretmesini bekliyor medeni ülkeler.
ABD’nin, AB’nin ve NATO’nun düşmansız yaşayamayacağı bir kere daha kanıtlandı.
Demokratik bir ülke olarak bilinen Kanada bile bu yasaklara tenezzül ettiyse, ırkçılığın
boyutunu düşünün artık. Rus olan herşey ve herkes düşmandır. Yüz sene önce
yaşayan Çaykovski de düşman, genç piyanist Alexander da düşman…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DIŞ GÜÇLER...
Yıllar önce söylenen "Bizde ne varsa sizde
de olacak" cümlesi son olaylara da baktığımızda "cuk" diye yerine oturdu artık...
Eğitiminden, inancına, trafiğinden her bir
şeyine kadar kopyası olduk Türkiye'nin...
Tek farkımız vardır...
Bizde sessizlik...
Orada da yandaş medya yayınlamamasına
rağmen halkın bir isyanı sözkonusudur...
Her kesimden insanlar en azından pahalılık
konusunda ayağa kalkıyorlar...
Medyanın hali ortada Türkiye'de...
"A TV'nin bir haberini gördüm... Akaryakıt
istasyonlarında uzun kuyrukları çekmiş ve
altından da şöyle bir yazı geçirmiş...
"Vatandaşlar ucuz akaryakıt alabilmek
için uzun kuyruklar oluşturdu"...
Oysa araç sahipleri her gün zamlanan
akaryakıttan ne kadar kurtarırlarsa o kadar
kar elde ederler hesabı içerisindedirler...
Bizde de aynı...
Zamlar artık gündelik oldu...
Bunu da toplumu rahatlatmak için yapıyorlar atanmışlar!
Daha düne kadar Tayyip Erdoğan ve
yandaş medya dövizin yükselişi, zamların
arka arkaya yapılmasının suçlusu olarak
kendilerini aklamak amacıyla işi hep dış
güçlere atıyorlardı...
Kimse de onlara "kim bu dış güçler" deme
cesaretini gösteremedi...
Gösterenlerin sonu malum...
Olacak o kadar...
Buradakiler de onların kopyacıkları dedik
ya...
Akaryakıta arka arkaya getirilen fahiş
zamlar karşısında başbakanımız ne buyurdu
duymadınız mı?
Meğer Rumlar kuzeye geçip araçlarına
benzin koyuyorlar ve ayrıca alışveriş yaparak
en başta da Ayçiçek yağına rağbet gösteriyorlarmış diye eksiklik oluyor ve marketler
de zam yapıyorlarmış...
İşte TC ve KKTC yönetenlerinin idarecilikleri bu kadar!
Mesele dış güçler...
Geçenlerde AKP'liler de zam karşıtı bir
gösteri yaptılar...
Ama "Reis"lerine karşı değil İstanbul Belediye Başkanlığına karşı...
Zamları belediye yapıyormuş!
Onlarla bizim burada yönetici olduklarını
söyleyenler arasında büyük bir benzerlik
var...
Zamlara karşı eylem yapan AKP'lileri
yönlendirenler Tayyip ve tayfası...
Hadi onları anladık cahildirler, katı bir
inançları oluşmuştur veya bir yerlerden arkaları sıvazlanmaktadır....
Tamam da bizim burada her biri bilmem
hangi ülkede üniversite bitirmiş insanlar,
ekonominin bu hale gelmesinin Türkiye'ye
bağımlılıktan ve kullanılan Türk Lirası'ndan
dolayı olduğunu bilmiyorlar mı?
Bilmiyorlarsa yazık...
Ancak talimatla yürütülen bir yönetimin
daha farklı konuşması mümkün değildir...
Okudukları okullara ve aldıkları eğitime
yazık...
Toplumu aptal yerine koyan bu insanlara
söylenecek tek söz vardır...
"Okumuş cahiller"...

NİKOS ŞİKÂYETÇİ
ABD MEMNUN

Selvilitepe’de 2 araç uçuruma yuvarlandı
Ülkemizde etkili olan kar, sevincin yanı sıra trafik kazasına da neden
oldu. KKTC’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 araç uçurumdan
yuvarlandı. Elde edilen bilgilere göre araçları ile Selvilitepe’ye çıkan
iki sürücü yoldaki buzlanma nedeniyle araçlarının hakimiyetini kaybetti
ve trafik kazası yaptı.

2 mahkum firar etti...

Firariler teslim oldular
Haber Kıbrıs - Mavi Kalem
Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunan mahkumlar Tugay
Çetin ve Duran Gül dün akşam
firar etti. Firar eden mahkumların
pozitif Covid-19 hastası olması ise
korku yaratıyor.
Haber Kıbrıs’ın kaynaklarından
derlediği
bilgilere
göre
mahkumların gece 01.30 sıralarında
Mavi Kalem Pandemi Yurdu'ndaki
demir korkulukları açarak kaçtı.
Mahkumların ikinci kattan
çarşafları aşağıya sarkıtarak kaçtığı
ifade ediliyor. Söz konusu
mahkumların Covid-19 testlerinin
pozitif çıkması sonucu Merkezi
Cezaevi’nden Mavi Kalem Pandemi Yurdu'na götürüldüğü
aktarılırken yurtta halen 24 mahkum
kalıyor.
Firar eden mahkumların pozitif
Covid-19 hastası olması ise korku
yaratıyor.
Mavi Kalem Pandemi Yurdu'na
mahkumların yerleştirilmesi sonucu
güvenlik önlemleri alınmış yurdun
camlarına demir korkuluklar
takılmıştı.

Yurdun güvenliğini polisler ve
gardiyanlar beraber sağlarken son
zamanlarda dışarıda polis olmadığı
gelen bilgiler arasında.
Söz konusu firar sonrası Mavi
Kalem Pandemi Yurdu'nda bir
güvenlik zafiyetinin olup olmadığı
ise tartışılıyor.
Öte yandan Değirmenlik bölgesinde firar eden Tugay Çetin ve
Duran Gül’ün bulunması için
hummalı bir çalışma yürütüldü.
Teslim oldular
Polis Genel Müdürlüğü (PGM),
Covid-19 pozitif oldukları gerekçesiyle Mavi Kalem Öğrenci
Yurdu‘nda hükümlü tutuklu bulunurken firar eden 2 kişinin teslim
olduklarını duyurdu
Firariler teslim oldu
Polisten yapılan açıklamada,
13.03.2022 tarihinde saat 00:45
sıralarında, Covid pozitif olmaları
nedeniyle Merkezi Cezaevi yerine
kaldıkları Demirhan‘daki Mavi
Kalem Öğrenci Yurdu’ndan firar
eden 25 yaşındaki T.Ç. ve 38
yaşındaki D.G. yurda dönerek teslim oldu.

Karaoğlanoğlu’nda cansız beden bulundu

Girne Karaoğlanoğlu‘nda
deniz içinde bir kadın cesedi bulundu. Cansız bedeni
bulunan kişinin kimliği
tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye
göre ölü bulunan kişinin
33 yaşındaki İran uyruklu
Girne’de ikamet eden Mina
Modaresi Oloomi olduğu
tespit edildi.
Polisin olayla ilgili
soruşturması sürüyor.

Tayyıp Erdoğan'ın Türkiye'de demokrasiyi katledip
kendi dikta rejimini kurması dünyanın çok mu
umurundaydı sanıyorsunuz?
Dışarıda bize zarar vermesin, bizim çıkarlarımıza
halel getirmesin de içerde ne isterse yapsın havasındadırlar!
Bunun için içte yaptıklarına pek ses çıkarmıyor,
mış gibi yaparak idare ettiklerini sanıyorlar!
***
Başta yargı, ordu ve polis olmak üzere bütün
kilit noktalarını ele geçirmesi...
İnsan hak ve özgürlüklerinden eser bırakmaması...
Çok mu umurundaydı lânet olası çıkarlarından
başka hiçbir şey düşünmeyen bu ABD ve AB'nin?
Ya AB ülkesi Kıbrıs'ı 48 yıldır askeri ve sivil
işgal altında bulundurması...
Buraya taşıdığı nüfusla Kuzey Kıbrıs'ın demografik yapısını değiştirip asimile ettiği Kıbrıslıtürkleri
ikinci sınıf vatandaşlığa düşürmesi çok mu umurundaydı bu alçak, bu kalleş dünyanın?!
Türkiye'de satmadık hiçbir şey bırakmaması...
Türk Lirasını yerlerde süründürmesi...
Ülkeyi dış borç altında inletmesi...
Çok mu umurundaydı bu rezil dünyanın?
Çöplükten beslenen insan sayısının her geçen
gün artması...
Ülkeyi dünyanın en büyük gazeteci hapisanesine
çevirmesi...
Basın özgürlüğünü katledip tamamen kendine
bağlı bir havuz medya oluşturması...
Ülke ekonomik olarak ağır bir çöküntü yaşarken,
kendi saltanatı için dünyanın en büyük ve en
şatafatlı sarayını yaptırması...
Kuzey Kıbrıs'taki seçimlere misli görülmemiş
müdahalelerde bulunması dünyanın çok mu umurundaydı sanıyorsunuz?
Yanılıyorsunuz öyleyse...
Çünkü bütün bunlar dünyanın hiç umurunda değil!
Zaman zaman mış gibi yapıyorlar sadece!
Tayyıp'ın içte yaptıklarına değil, dışta yaptıklarının
kendileriyle olan uyumuna bakarlar!
İçtekiler umurlarında olsaydı Tayyıp bunların
hiçbirini bu kadar pervasız, bu kadar rahat yapamazdı!
Bu pervasızlık ve cesareti, dünyanın bu umursuzluğu veriyor ona!
Ne bir yaptırım...
Ne de onu biraz olsun frenleyecek başka bir
şey!
AB ülkesi Kuzey Kıbrıs'ı istediği gibi dizayn
ediyor!
Başta AB olmak üzere bütün dünya seyrediyor!
Bir bravo çekip onu alkışlamadıkları kaldı!
***
Rusya-Ukrayna savaşında da gördük bunu.
ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı ortaya koydukları
sert tepki ve yaptırımların yanında Türkiye'nin
olaya daha yumuşak ve ılımlı yaklaşımı ile birçok
yaptırıma katılmaması dikkatlerden kaçmış değil.
Anastasiadis bile farketti bunu!
Ve Türkiye'yi ilgili yerlere şikâyet etti!
Ancak Anastasiadis bu şikâyeti yaparken, ABD
Dışişleri de "Türkiye'nin Ukrayna konusundaki
diplomatik girişimlerinden memnunuz" açıklamasını
yapıyordu!
***
Değişen bir şey yok.
İçtekiler için Tayyıp'ı "üzmekten" kaçınıyorlardı
kendi çıkarlarına dokunmadıkça...
Şimdi dıştakiler için de üzmekten kaçınıyorlar!
"Reis" cübbeli Ahmet'e bunlar için büyü mü
yaptırdı ne?!
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Onuncu köy
SAVAŞ TARİHTEN ÇIKAR

Nilgün Ecvet Orhon
Volhinya ve Doğu Galiçya'da Polonyalı
Katliamları II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan milliyetçi Ukrayna İsyan
Ordusu'nun etnik Polonyalı sivil halka yönelik
soykırım hareketi. Volin'deki katliam daha
ziyade Polonya asıllılara yönelik olmasına
karşın diğer etnik gruplar da bu katliamdan
nasibini aldı. 1939 Mart ayında, önce Polonya
kontrolü altındaki topraklarda Nazilerce
başlatılan katliam, Nazilerin Ukrayna'ya
girmesiyle buradaki milliyetçi isyan ordusu
tarafından devam ettirildi. Katliamlar
Sovyetler Birliği tarafından kurtarılan
Polonya'nın 1943 Temmuz'unda karşı harekât
yapmasıyla sona erdi. Polonya hükûmeti bu
olayları soykırım olarak nitelemektedir.
Tarihçiler bu olayların kökeninin 16. ve
18. yüzyıllar arasında Polonyalılar ve
Ukraynalılar arasında yaşanan çatışmalara
dayandığını ifade etmektedir. Polonya'nın
egemenliği altında bulunan Batı Ukrayna'daki
sosyal adaletsizlik, köylü ayaklanmaları, bu
ayaklanmalara karşı uygulanan baskı
politikası iki milletin düşmanlığının epey
eskiye
dayandığını
gösteriyordu.
Ukraynalıların bağımsız devlet kurabilmesinin
daha en başta Polonyalılarca engellendiği
aşikardı. Polonya'nın ulusal politikaları özerklik, hak ve özgürlüklerin tanınması, toprak
reformu gibi konularda hiçbir olumlu
gelişmeye işaret etmiyordu. Milliyetçi tutumlar Polonya egemenliğindeki topraklarda
azınlık olan etnik grupların sosyal yaşamda
etkin bir konuma gelmesine mani oluyordu.
Volin Katliamına giden olaylar 1939 yılında
Polonya'nın Nazi Almanyasının egemenliği
altına girmesiyle başladı. Almanlar Polonya'da
uyguladıkları etnik temizliği Ukrayna
topraklarına girdikten sonra buradaki milliyetçi grupları örgütleyerek geniş çaplı bir
alana yaydılar. Ukrayna'da Stephan
Bandera'nın öncülüğünde oluşturulan milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu, hem Sovyet
iktidarına hem de Ukrayna'daki tüm etnik
gruplara karşı sistemli bir imha hareketine
yöneldi. Polonya yönetimi Volin Katliamı
kurbanlarının sayısının 36.750 olduğunu
ifade etmektedir. Tarihçiler de 30-40 bin
arasında bir rakamdan bahsetmektedir. 1944
yılında da Polonya Silahlı Kuvvetleri misilleme olarak 2 bin civarında sivil Ukraynalıyı
öldürdü. 1992'de Polonya delegasyonunun
Ukrayna'da yaptığı araştırmalarda 600
civarında toplu mezar bulundu. 2003 yılında
olayların 60. yıldönümünde Ukrayna ve
Polonya hükûmetleri ortak bildiriyle bu
trajik olayları kınadılar. Ancak ilerleyen
dönemde her iki ülkede milliyetçi iktidarlar
olaylar hakkında kışkırtıcı beyanatlarda bulundular. 2009'da Polonya hükûmeti
yaşananların soykırım olduğunu ifade etti.

ÖZEL HARP TAKTİKLERİ

Ozan Çakır
Kiev rejimi, Naziler ve hepsinin başındaki
Batılı emperyalist çete azıtmaya devam ediyor. "Rusya Mariupol'de Türk vatandaşlarının
bulunduğu camiyi bombaladı" diye haber
servisi yapıldı. Ukrayna'da Türk
vatandaşlarının bulunduğu bombalanmış
hiçbir cami yok. Bahsi geçen camiden
açıklama geldi zaten bombalanmadık diye.
22 saattir aynı yalan itinayla döndürülüyor.
Rusya ile topyekün savaş istiyorlar, Türkiye'yi
de buna dahil etme çalışmalarını ihmal
etmeden! Adını ne koyarsanız koyun, diplomasi, tarafsızlık, savaş gazeteciliği gibi kelimeler rafa kalkmış durumda. Basın, sosyal
medya sizi bu konuda bir yöne ısrarla yönlendirmeye çalışıyor. Artık okuyucuya hangi
haberin ulaşacağı konusundaki karar yayın
organlarının verdiği bir karar olmaktan çıktı.
Belirleyici olan Silikon Vadisi'ndeki bir
grup. Bu yalanı TELE1'de gördüm. TELE1
gazetecilik yapmak istiyorsa, öğrenmesi
gereken çok şey var. Batı'nın özel harp
daireleriyle ve istihbarat örgütleriyle içiçe
geçmiş medyasından ve Kiev rejiminin Nazilerin kontrolündeki dışişleri bakanlığından
kopya haber alınamayacağı gibi.

ŞENER VE İBRAHİM
İbrahim Aziz
Şener'den bana
60'ından sonra cepten..
70'inden sonra promosyon..
80'inden sonra bedava..
Son kurşunumuz yanımızda
Hep mahfuz..
Atarız onu da...
Yüz yaşında...
12. 03. 2022
*
Doğum günü Şener’e
60’ı aştıg…
70 geride galdı...
80'i görmeyig bir daha…
100’e baka galdık…
Son kurşunu
Atmaz deyilig daha sonra da
Eksilmezse cepane…
Denedig
Atışların her türünü…
Son umudu
O ateş denene yatırdıg…
12. 03. 2022

NATO VE DARBELER
Doğan Özgüden
MHP'NİN KURUCUSU TÜRKEŞ DE
NATO'NUN DARBECİLERİNDENDİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı bir
konuşmada "NATO olmasa darbelere cesaret
eden çıkmazdı" demiş...
Belki de ilk kez doğru söylüyor, çünkü
başında bulunduğu partinin kurucusu Alparslan Türkeş 62 yıl önce Genel Kurmay
NATO Dairesi Başkanı olarak 27 Mayıs
1960 darbesini planlayanlardandı ve cunta
adına Türkiye radyolarında okuduğu ilk
bildiride NATO'ya bağlılık yemini etmişti.
Bu konuda "Vatansız" Gazeteci adlı
kitabımın birinci cildinde, İzmir'de Milliyet
Gazetesi temsilcisi olduğum dönemle ilgili
anılarımdan bir kesiti paylaşıyorum:
"Türkiye'de İstanbul ve Ankara’da öğrenci
gösterileri sürüp giderken Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel izinli
olarak görevinden ayrılarak Karşıyaka’nın
Bostancı semtindeki evine çekildi. Demeç
vermeyi reddediyordu.
"Bu dönemde Genel Kurmay NATO Dairesi Başkanı olan Kurmay Albay Alparslan
Türkeş sık sık İzmir’e gelerek NATO
komutanlarıyla bir dizi görüşmeler yapıyordu.
Alparslan Türkeş’in bu geliş gidişlerinde
Gürsel’le de temas kurduğu söyleniyordu.
"Haber almak için NATO Karargahı’na
gidişimde, orada görevli Türk subaylarının
karargahın daktilo makinelerinde dizilmiş
ve teksir makinelerinde basılmış iktidar
aleyhtarı bildirileri Amerikalı subay ve
assubayların gözleri önünde dağıttıklarını
görüyordum. Belli ki herşey ABD’nin bilgisi
dahilinde gelişiyordu.

***
"Saat 9 sularında tepkileri öğrenmek üzere
NATO Karargâhı’na gittim. Müthiş bir
hareketlilik vardı. Sürekli açık tutulan radyodan, sabahtan beri sık sık tekrarlanan darbe
anonsu veriliyordu. Tok bir ses:
"- NATO’ya CENTO’ya bağlıyız, diye
vurguluyordu.
"Amerikalı subayları herhalde en ilgilendiren cümle de buydu.
"Türk subaylardan biri hemen İngilizce
açıklama yaptı:
"- Bildiriyi okuyan mutlaka Alparslan
Türkeş’tir, bu onun sesi... Kaç haftadır
buraya gelip gidiyordu. Zaten onun başı
çekeceği çoktan belliydi.
"Tanıdıkları bir albayın işin başında görünmesinden, Amerika’lısı da, Türk’ü de, hemen
tüm askerler memnundu.
"Sadece, bir albay, NATO’ya, CENTO’ya
bağlılık açıklamasından son derece tedirgindi.
Kendisiyle bir hafta kadar evvel, Türkiye’de,
kalkan Amerikan U-2 casus uçağının
Sovyetler Birliği üzerine düşürülmesi
konusunu konuşmuştuk. Türkiye’ye IRBM
füzelerinin yerleştirilmekte olmasına zaten
tepkiliydi. U-2 uçağı rezaletinden sonra
Türkiye’nin iyice güç durumda kalacağını
söyleyerek NATO’ya, CENTO’ya bağlılığı
şiddetle eleştirmişti.
"Sonra birden ayağa fırladı,
"- Her neyse, yine de biz şimdi işimize
bakalım. Ben Karşıyaka’da idareye elkoymaya
gidiyorum.
Kaymakamlığı
üstleneceğim."
Doğan Özgüden, "Vatansız" Gazeteci,
Cilt I, Sürgün Öncesi, Belge Yayınları, 2010
İstanbul

SEVMEYİ ÖĞRENMEK
Veysel Çolak
Yaş ilerledikçe insan daha çok sorguluyor kendini. Anlamlar, anlamsızlıklar buluyor
geçen ömründe. Üzüntüler, sevinçler biriktirdiğini görüyor. Bizim evin yakınında birkaç
tane minik park var. O parklardan birine yürüyüş yapmaya gidiyorum. Bütün yasaklara
meydan okuyan illegal bir park. Bir başka park daha var gittiğim. Yoksul bir park burası
da. Kedileri çok bir park. İki tane gecekondu kedi evi de var. Birçok çocuk. Kedilere
özenle sofra kuruyorlar. Parklarda kuş evleri de olmalı bence. Otuz beş yıl geriye gittim
onları izlerken. Ben de kedilere sofra kurardım o yıllarda. Şimdilerde evimizin bahçesinde
birkaç kediyle ilgileniyorum sadece. Evdeki canavar da var. Eksiklendim bunu düşününce.
Yüzleştim kendimle. Hüzünlendim iyice. Kedileri severken sevmeyi öğrendiğimi fark
ettim. Çıkarsız sevmeyi. Parktaki çocukların da kedileri severken çıkarsız sevmeyi
öğrendiklerini düşünmek mutlu etti beni. Onların da benimki gibi anıları olacak. Şunları,
şunları yaşadım diyebilecekler. Var olmak başka bir şey, yaşamak başka bir şey. Bunu anlayacaklar. İşte şiirdir bu.

İKLİM KRİZİ,
KITLIK, SAVAŞ,
DOĞALGAZ!
Murat Kanatlı
Siz yoksa daha iklim krizi olmadığını
düşünenlerdensiniz? Hade kibarlaştırıp
"iklim değişikliği" deylim da, gerçek
olan değişiklik sınırının çoktan aşıldığı
ve yaşananın kriz kelimesi ile
açıklanması gerektiği zamanlardayız.
Bu süreçte 2040 2050 için sıfır karbon
projeleri konuşulmakta ama Sarayönü
siyasetinde herkesin sıfır karbon siyaseti
alkışlanıp, hemen ardından "Doğu Akdeniz'de doğalgazı çıkarıp zengin
olacağız"', "Ruslara alternatif olacağız"
denebildiği, üstüne kar yağan
düşüncelerin yaşandığı coğrafyada
yaşıyoruz, sizin karbon düşlerinize inat
doğanın çığlığı Lefkoşa'ya kar olarak
düşünüyor, farkındasınız?

KIBRIS
CUMHURİYETİ’NİN
ANAYASAL DÜZENİ
VE İŞGAL
Osman Belin
Garantör niye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
anayasal düzenini tekrar kuramamış
biliyor musunuz?
-Kıbrıs Cumhuriyeti anayasal düzenini tekrar kurmasına imkan yokmuş
çünkü geldiğinde Kıbrıslı Türkler zaten
resmi makamlardan kovulmuş
durumdaymışlar ve Makarios da "
varsın %28’i onların olsun Kıbrıs
Cumhuriyeti de bizim" demiş de ondan
dolayı.
Bu akşam tartışmak gafletinde bulunup da vakit harcadığım 2 ayrı devlet
saçmalığına inandırılmış bir arkadaşın
parlak zekasının ürünü bir argüman…
Keşke bu iş uluslararası mahkemeye
düşse de böyle bir argümanla savunmaya kalkışsalar. 1 celsede biter.
Sen anayasal düzeni sağlamak ve
toprak bütünlüğünü korumak diyerek
tek yanlı tankla topla ülkeye gireceksin
ama devlet dairelerindeki düzeni bile
sağlamaktan aciz olacak ve ilaveten
istersen değiştirebilme yetkin de olan
bir devrik başkanın bir lafı seni
amacından alıkoyacak ha?!!!!
Yani buna bir tarafıyla bile gülemez
hakimler be gardaş...
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Şu KaKa TeCe denen şansız
devlet!
Şansızlığı, tanınmamışlıktan
ziyade, onu yüceltme iddiasında
olanların…
Başa geçiş ve irade kullanmalarındaki komik yöntemde
saklı.
“Cenaze ve Düğün Müdavimi” olarak ün salanlardan
birisi, bu yolla, Devletin en
tepesinde, bir numarada…
Diğeri de iki numarada
bulunuyor.
Birisi, RTayyipE’nın baskısı ve
Kıbrıslı olmayanların oyları ile
kılı kılına makama oturtuldu.
İkincisi,
kıtlıkta
keçiye
Abdurrahman Dayı denmesi
misali, Diyanellos’a ancak
beşinci turda Başkan seçildi.
Ki, onura ve etik değerlere
sahip birisi, kendisine 3-4 kez
gösterilen güvensizlikten sonra
adaylığını geri çeker.
İkisi de katıksız RTayyipE
biatçısı.
Biat etmeye o kadar meyilliler
ki…
RTayyipE, “ayrı egemen
devlet”
dediğinde,
ayrı
devletçi… Maazallah, “Kıbrıs’ı
veriyorum”
Yunanistan’a
diyecek olsa, ona da tam destek
olurlar.
O derece…
Yine KaKa TeCe’nin diğer bir
şansızlığı, üç numara olan
Hükümet ve Reisi…
İşgalden
sonra
onlarca
Hükümet Reisi geldi-geçti,
Sucuoğlu gibi mide ve surata
sahip Reis, görünmedi. Tükürüğü,
yağmur sayar.
UBP
Genel
Başkan
seçimlerinde yapılan baskılar ve
yaşanan skandallarda…
Sucuoğlu’nun yaptığı açıklama

AR DAMARI PATLAYINCA

ile
bugünkü
tutumu
karşılaştırınız.
Hazmettiklerini, kendisinden
önce kimsenin hazmetmediğini
anlarsınız.
O günlerde yaptığı bir açıklama
ile bugünkü tutumuna bakınız:
“Halkıma hizmet amacı ile
çıktığım siyasi hayatımda,
geleceğe onurlu, dürüst ve
ŞEREFLİ
BİR
İSİM
bırakabilmeyi
en
önemli
prensip olarak benimsedim.”
İddialı ve şık bir tümce.
Amma iddiadan eser var mı?
Kukla hükümet oluşumunda
Elçilik ziyaretleri ve oluşturduğu
kabinenin güven oyu almasından
10-15 gün sonra…
RTayyipE’e boyun eğerek
kabinesinde değişiklikler yaptı.
RTayyipE, biatçıları arasında da
ayırım yapar.
Favorilerinin başında Tomsoncu Tahsin gelir.
Sucuoğlu’nun kabine değişikliği, biatçılar içerisinde üst
düzeydeki Tomsoncu Tahsin’i,
kabineye alması operasyonu oldu.
RTayyipE, kendi ülkesinde
Tansu
Çilleri
çöplükten
çıkarırken…
Sucuoğlu’na da Tomsoncu
Tahsin’i çıkarttı.
“Geleceğe şerefli bir isim”
bırakma
kararlılığındaki
Sucuoğlu, bu amacına hızla
yürüyor. (!)
***
Tanınmamış, kukla devletin
başında…
Toplumdan kopmuş, Ankara’nın
faşist
iktidarının
kuyruğunda…
Ayrı, egemen devlet yalanlarını
ağzından düşürmeden, teslimiyetçiliğin ve kuklalığın resmini
çizen…

Mazota-benzine acımasız zam
yapan…
Çiftçi-hayvancı,
üreticiye,
emeği ile ekmeğini kazananlara
kulaklarını kapatan bir yönetim
işbaşında.
Toplum, yalan, milliyetçilik ve
demagoji ile sorunları örtbas
etmeye çalışan, ar damarı
patlamış bir işbirlikçi takımı ile
karşı karşıya.
***
Birleşik Kıbrıs hedefli güçler,
yaşanan
komediye
karşı
çıkmada…
Etkili
eylem
birliğini
oluşturamadı.
CTP hala daha, gördüğü ancak
dillendirmekten
kaçındığı,
“Kıbrıslıtürkü
yok
ediş”
sürecine…
Doğru yerde bulunup, doğru
ağızla sahip çıkmaktan uzak.
Kıbrıslının çevresine örülen bu
ağın dışına çıkarak...
Kıbrıslıtürklerin çıkarına olacak
kavgayı,
işgalci
dahil,
HERKESE
karşı
vermek
kaçınılmazdır.
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Akıncı’nın arkasında
oluşan
oy
potansiyelinin
dayandığı kitle…
Ve Diyanellos seçimlerini
BOYKOT eden kitlenin gücünü
bira araya getirip, güçlü bir
“Kıbrıslı
sesi”
oluşturmak
gerekmektedir.
Başta Akıncı, CTP ve Birleşik
Kıbrıs mücadelesi veren sendikal
kurumların…
Bu kitleyi Kıbrıslıtütkler adına
sahiplenmeleri, tarihsel görevleridir.
Bundan kaçınmak, yok ediliş
sürecine yeşil ışık yakanların
safında olmakla eş anlamlı.

KAR SEVİNCİ ÜLKENİN DÖRT BİR YANINI SARDI
HK - 35 yıl aradan sonra ülkemizin birçok noktasına kar yağması yurt genelinde sevince neden oldu. Kar yağışı
nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen ülke genelinde birçok vatandaş soluğu dağlarda aldı. Özellikle dağlık bölgelerde
kar yağışının etkili olması nedeniyle yüzlerce vatandaş kar oynamak için Boğaz Piknik Alanı’nın ve Alevkayası’nın yolunu
tuttu. Öte yandan ülke geneline kar 10 Nisan 1987’de yağmıştı.

GÜNLÜK
AKILLARINA GELDİ SAVAŞ SUÇLARI!
1974 savaşında Kıbrıs’ta olan ve 1974’ten beridir Kıbrıs’ın
kuzeyine nüfus taşıyarak Türkiye’nin sürdürdüğü savaş suçlarıyla
ihlal edilen Cenevre Sözleşmesi son günlerde Ukrayna’da hatırlandı… Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna harekâtının ardından bazı dünya liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'i ve bazı Rus yöneticileri 'savaş suçu' işlemekle suçlamaya
başladı… ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Kesinlikle
bir soruşturma yapılmalı ve hepimiz tanık olmalıyız" derken,
Harris'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da, "Rusların Ukrayna'da savaş suçları işlediği aşikar" diye konuştu… Uluslararası Kızılhaç Komitesi
başta olmak üzere bazı uluslararası kuruluşlar da 1974’ten beridir
Kıbrıs’ta unuttukları Cenevre Sözleşmesi ve diğer sözleşmeleri
hatırladı! Euronews bu konudaki haberinde şöyle dedi: ‘‘Savaşta
sivillere kasten saldırılamaz. Sivillerin öldürülmesi, kötü muameleye
tabi tutulması, zorla çalıştırılması kamu ve özel kişilerin mallarının
yağmalanması savaş suçu teşkil eder. Sivillerin hayatta kalmaları
için hayati önem taşıyan altyapılara da saldırılamaz. (Okullar,
hastaneler, sivil evleri, su tesisleri, elektrik hatları ve temel
olarak sivillerin günlük yaşamları için ihtiyaç duyduğu her
şey)’’… Mesela 1974’te Lefkoşa’daki Athalassa Hastanesi’nin
bombalanması savaş suçudur… Euronews devam ediyor: ‘‘Savaş
esirlerinin öldürülmesi ya da kötü muameleye tabi tutulması, rehinelerin öldürülmesi gibi eylemler savaş suçu olarak kabul edilir’’… Kayıplar Komitesi’nin çıkardığı kemikler savaş suçlarının
delili değil de nedir? Ukrayna’da Cenevre Sözleşmesi'ne atıfta
bulunuyor Uluslararası Kızılhaç Örgütü! Kıbrıs’a 1974’ten beridir
taşınan nüfus da Cenevre Sözleşmesi’ne göre suçtur…
UKRAYNALI
OLMAYANLAR
Libya açıklarında
göçmenleri taşıyan bir bot
battı ve 19 kişi yaşamını
yitirdi. Göçmenler Mısırlı
ve Suriyeli idi. Kurtarılarak
hastaneye kaldırılan 3
göçmen büyük ihtimalle
iyileşince sınırdışı
edilecek. Çünkü onlar
Ukraynalı değil…
*
İNSAN HAKLARI
Avrupa basını Ukraynalılar
için “Bunlar Suriyeli değil
Hıristiyan ve beyaz”,
“Mavi gözlü ve sarı saçlı
Avrupalılar öldürülüyor” ve
benzer ifadeler kullanıyor
ama Ruslara yönelik
saldırıları haber bile
yapmıyor. Kapat artık
İnsan hakları
mahkemesini ve çek
arabanı!
*
TATAR
Ersin Tatar, Antalyalı
gazetecilerle buluştu ve
sorularını yanıtladı.
Kıbrıslı gazetecilerle ne
zaman buluşacan Tatar?
Bizim da sorularımız var.
*
HAYAT SİZE GÜZEL
UBP milletvekili Özdemir
Berova ve CTP milletvekili
Armağan Candan, Avrupa
Konseyi Parlamenter
Asamblesi (AKPA)
Olağanüstü Genel Kurul
toplantısına katılmak
üzere Fransa’nın
Strazburg kentine gidiyor.
Ha şöyle! Hayat size
güzel!

“Tırnak”...
"Çiçeği burnundaki hükümet, bir
tarafta pandeminin, diğer tarafta
dövizdeki önlenemez yükselişin
yarattığı tahribatı bir nebze olsun
hafifletmek adına asgari ücretin
yukarılara çekilmesine, devletten
maaş çekenlerinse maaşlarına
%37 civarında artış getirilmesine
hükmetti. Yapılan artışlar o güne
kadar piyasalarda meydana gelen
dalgalanmaları karşılamak içindi
ama tüccar, çarşı, pazar erbabı
bunu yanlış algıladı. Zam
furyasının startı sandı! İnanır
mısınız, bir günde dört kez
raflardaki, vitrinlerdeki malların
fiyatları değiştirilir oldu. Rakamlar
yukarılara çekildikçe çekildi,
çekildikçe çekildi. Hele
Akaryakıta, tüp gaza getirilen
fiyat artışları bu zamları bir o
kadar daha tetikledi."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)
"İki kardeş ülke arasındaki
ilişkiler her geçen gün daha
fazla erozyona uğruyor ama bu
hiç kimsenin umurunda bile
değil!
Hem bizim hem de Ankara’daki
siyasetçilerden bahsediyoruz…
Hele de bizimkilerin sustukça
susmaları tam bir korkaklık
ifadesidir!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

CTP VE UBP

MAHSUR KALANLAR SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNCE KURTARILDI
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma
ekipleri, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı LefkoşaGirne ana yolunun Boğaz bölgesinde araçlarında mahsur
kalan kişileri kurtardı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan
açıklamada, “Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava
koşulları, yerini kar ve dolu yağışına bıraktı. Dolayısı

ile yollarda buzlanma meydana gelmiştir. LefkoşaGirne ana yolunun Boğaz bölgesinde birçok kişi araçları
içerisinde mahsur kaldı” denildi.
Açıklamada, “Sivil Savunma ekipleri her türlü şartlarda
görev yapabilecek donanımdaki araçları ve ekipleri ile
birlikte mahsur kalan kişilere kurtarma faaliyetinde
bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

48 senedir Kıbrıs’ın
kuzeyinde işgal var… İşgal
edilen topraklar aynı
zamanda Avrupa Birliği
toprağı… Bu işgalden
dolayı Türkiye’ye tek bir
yaptırım uygulamayan
Batı, üstüne de bu işgali
meşrulaştırıyor! UBP’li
Özdemir Berova ile CTP’li
Armağan Candan, Avrupa
Konseyi Parlamenter Asamblesi
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak
üzere Fransa’ya gidiyor… İşgal edilmiş Kıbrıs’ın
kuzeyinden, işgalin perdesi ‘KKTC vekili’ olarak
Ukrayna’daki durumu değerlendirmek üzere Strazburg’a
gidiyorlar… Düşman kardeşler CTP ve UBP bir ağızdan
konuşacak orada!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Lefkoşa’ya kar yağdı,
Şostakoviç’in Leningrad
Senfonisi’ni dinliyorum…
Savaş suçu mu işliyorum
acaba?
Rus ordusunun Ukrayna’ya girdiği 24 Şubat’ta
vakit
kaybetmeden
Putin’in savaş suçlarından Lahey’de
yargılanacağı dillendirilmeye başlandı.
Mariupol’da çocuk ve doğum hastanesinin bombalandığı haberini geçtiler;
Suriye’deki Beyaz Baretlilerin ürettiği
gibi kurgu görüntüler çıktı altından…
Gene Mariupol’da Türklerin de içinde
bulunduğu Süleyman Camii’nin Ruslar
tarafından bombalandığı haberi servis
edildi; bunu da TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı…
Cami bombalanması dendiğinde biz
Kıbrıslılar şerbetliyiz!
“Kıbrıs’ta cami bile yaktık” diyen
Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun “67 Eylül de bir Özel Harp işiydi. Ve
muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca
da ulaştı. Sorarım size, bu muhteşem
bir örgütlenme değil miydi?” sözü
NATO sözkonusu olduğunda akıldan
çıkarılmaması gereken bir derstir!
Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba
koyan ile Kıbrıs’ta Bayraktar ve Ömerge
camilerini bombalayan ve bugün Ukrayna savaşını haber kirliliğine boğan aynı
NATO’nun Özel Harp aklıdır…
Cami bombalanması duydunuz mu
Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer
Gürkan gelecek aklınıza; Kıbrıs’ta
toplumlararası çatışma çıkarmak için
cami bombalayan NATO Özel Harpçileri gelecek aklınıza!
-Bayraktar ve Ömerge camilerini
bombalayanları açıklayacağız gelecek

UKRAYNA SAVAŞINDA CENEVRE
SÖZLEŞMESİ’Nİ HATIRLADILAR!

sayımızda, diye yazmıştı Ayhan ve Ahmet ‘Cumhuriyet’ gazetesinde. Camiyi
bombalayanlar tarafından biri yatağında,
diğeri arabasında öldürüldü.
Kıbrıs’ta toplumlararası çatışma
çıkarmak için cami bombalayanlar
Ukrayna’da da aynı taktikleri uyguluyorlar…
Savaş suçundan mı bahsediyorsunuz,
Baylar? Yalan haberlerle halklar arasına
nefret tohumu ekmekten büyük suç mu
olur?
Rus ordusu Ukrayna sınırını geçer
geçmez ‘‘Putin Lahey’de savaş
suçlarından yargılanacak’’ diye
başladılar. Savaşın ikinci haftasında
Polonya’yı ziyaret eden ABD Başkan
Yardımcısı Kamala Harris de Ukrayna’da ‘‘akıl almaz boyutlarda vahşet
yaşandığını’’ söyledi.
‘Akıl almaz boyutlarda vahşet’ diyor
ABD Başkan Yardımcısı Hanımefendi!
Vietnam’dan say Yemen’de dur…
Felluce’den say Ebu Garip’te dur…
Hiroşima’dan say Nagazaki’de dur…
NATO Sırbistan’ı bombalamaya
başladığında Batı medeniyetinin sesi
Time dergisi kapağına bir bombardıman
fotoğrafı koydu.
Büyük harflerle üzerine şöyle yazdı:
“SIRPLARI CEHENNEME GÖNDERİN”...
Tam olarak İngilizcesiyle “Sırpları
köpekleştirin”, “Sırplara diz çöktürün”
diyordu; “cehenneme gönderin” benim
yorumum. Altında da küçük harflerle
şöyle yazıyordu: “Kütlesel bir
bombardıman barışın kapısını açacak”...
Sırbistan’ı ABD ve Almanya
bombalamıştı. Belgrad Ulusal Tiyatrosu
da kurtulmamıştı ellerinden…
Ukrayna savaşını büyütmek için elin-

den geleni yapan, hastane ve cami
bombalandığı haberleri servis edenler;
sahnede Piscator’un, Brecht’in ve devrimin ruhu gezinir diye mi vurmuştular
acaba Belgrad Tiyatrosu’nu?
ABD Başkan Yardımcısı Harris,
‘‘Kesinlikle bir soruşturma yapılmalı
ve hepimiz tanık olmalıyız’’ dedi. Pardon da sizin tanıklığınız geçmez, muteber değilsiniz!
1974’ten beridir Kıbrıs’ta uygulanmayan Cenevre Sözleşmesi’ni de
hatırladılar Ukrayna’da!
1974’ten beri Türkiye’nin Kıbrıs’ın
kuzeyinde taşıma nüfusla sürdürdüğü
yerleşimci sömürgeciliği 1949 tarihli
Cenevre Sözleşmeleri’ne, BM’nin 1968
tarihli Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı
Bakımından
Kanuni
Suçlar
Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair
Sözleşmesi’ne ve Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nin 1998 tarihli Roma
Statüsü’ne göre savaş suçu ve insanlığa
karşı işlenmiş suçtur.
Lahey’deki Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nde bu konuda bir Kıbrıs
dosyası var!
25 Şubat 2021 tarihli yazımda bu
konuda Washington’un tavrını
yazmıştım: ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price ABD’nin
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin
kararıyla ilgili ciddi kaygıları olduğunu
bildirdi ve mahkeme kararının
inceleneceğini söyledi.
Silah zoruyla evlerinden atılan Kıbrıslı
Rumların yerine Türkiye’den taşınan
yerleşimci nüfus aracılığıyla TC’nin
işlediği savaş suçunun dosyası Lahey’de!
ABD mi engelliyor bu davanın
görülmesini Ms Harris?

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ YENİ KARARLARI DUYURDU...

MARKETLERDE ADAPASS SORGULAMASI KALKTI

l EKSİK AŞILI VEYA AŞISIZ
KİŞİLER DE MASKELİ OLARAK
GÜNCEL HAYATLARINA DEVAM
EDECEK
l TAM AŞILI TEMASLI
ÖĞRETMENLER MASKELİ
OLARAK; EKSİK AŞILI VEYA
AŞISIZ TEMASLI ÖĞRETMENLER
SEMPTOM TAKİBİ YAPARAK
MASKELİ OLARAK GÜNCEL
HAYATLARINA DEVAM EDECEK
l AİLEDE COVİD-19 POZİTİF
OLMASI DURUMUNDA ÇOCUK VE
AİLEDEKİ POZİTİF KİŞİ AŞISIZ İSE
ÇOCUK OKULA DEVAM
ETMEYECEK

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.
Buna göre temaslı kişilerle ilgili kararlarda
yapılan değişiklikle, eksik aşılı veya aşısız
kişiler de maskeli olarak güncel hayatlarına
devam edecek. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci
günlerinde antijen testlerini yaptıracaklar.
Komite ayrıca, okulların pozitif vaka ve
temas protokolünde de bazı değişiklikler
yaptı.
Buna göre, öğretmenin temaslı olması
durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli
olarak güncel hayatlarına devam edecek.
Bu kişiler 5’inci gün antijen testlerini
yaptıracak. Eksik aşılı veya aşısız
öğretmenler semptom takibi yaparak
maskeli olarak güncel hayatlarına devam
edecek.
Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise

3’üncü, 5’inci ve 7’nci gün antijen testlerini
yaptıracak.
Kişilerin temas durumlarında belirlenen
günlerden önce semptom göstermeleri
halinde, semptomun başladığı gün PCR
yaptıracak.
AİLEDE COVİD-19 POZİTİF
OLMA DURUMUNDA ÇOCUĞUN
OKULA DEVAMI
Ailede Covid-19 pozitif olma durumunda
çocuğun okula devamına ilişkin alınan
yeni kararla göre, aynı evde yaşayan Covid19 pozitif bireyin aşısız olup olmadığına
(tam aşılı ya da aşısız) bakılmaksızın
çocuğun tam aşılı olması durumunda veya
çocuğun aşısız, aynı evde yaşayan Covid19 pozitif bireyin tam aşılı olması halinde
çocuk okula devam edecek.
Ancak çocuğun ve aynı evde yaşayan

Covid-19 pozitif bireyin her ikisinin de
aşısız olmaları durumunda çocuk okula
devam etmeyecek.
MARKET VE AÇIK ALAN
SPORLARINDA ARTIK ADAPASS
SORGULANMAYACAK
Ayrıca yeni alınan kararlar uyarınca,
market ve açık alan sporlarında artık AdaPass sorgulanmayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu haftaki
kararlarında, “Daha önce kategori 1 listesinde bulunan market ve açık alan
sporlarında Adapass sorgulanmayacağı
kararının yer aldığı”, diğer mekan, sektör,
aktivite, etkinliklere girişte Adapass sistemi
üzerinden kontrol edilecek aşı ve PCR
kriterleri tablosundaki kararların aynen devam edeceği de belirtildi.

BAĞLIKÖY’DE VE LAPTA
HUZUREVİ’NDE İKİ ÖLÜM

Bağlıköy'de sakin 57 yaşındaki Robin
Michael Montague Davie, dün saat
14.00 sıralarında kalmakta olduğu
ikametgahı içerisinde ölü olarak
bulundu. Doktor tarafından yapılan
muayenede, darp ve cebir izine
rastlanmadığı ve ölüm sebebinin
yapılacak otopsinin ardından belli
olacağı kaydedildi.
Öte yandan, Lapta Huzurevinde
kalmakta olan 87 yaşındaki Bertil Zilha
Kalaycılar da aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirdi.

KAR-İŞ VE KTTB TOPLU
TAŞIMACILIĞI
DURDURACAKLARINI
AÇIKLADI

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları
İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ile Kıbrıs
Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTB),
akaryakıta gelen zam nedeniyle
bugünden itibaren ada genelinde
toplu taşımacılığı durdurma kararı
aldıklarını duyurdu.
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ile
KTTB Başkanı Menteş Aytaç imzasıyla
yayımlanan duyuruda, şu ifadeler yer
aldı:
“Bizler, kamu taşımacılık sektöründeki
iki birlik olarak; akaryakıta gelen ağır
zamlardan sonra, toplu taşımacılığı
icra etmemizin mümkün olmadığı
konusunda konsensüs sağlayarak, 14
Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren
ada genelinde toplu taşımacılığı
durdurma kararı aldığımızı tüm kamu
oyuna duyururuz.”

EN FAZLA YAĞIŞ
ZÜMRÜTKÖY’E DÜŞTÜ

Ülkede önceki sabah 08.00 ile dün
sabah 08.00 saatleri arasında en fazla
yağış, metrekareye 12 kg ile
Zümrütköy’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 24 saatlik sürede
gerçekleşen yağışların bölgelere göre
dağılımı şöyle:
“Beylerbeyi 10 kg/m², Boğaz, Türkeli,
Doğancı 9 kg/m², Kalkanlı, Bostancı,
Değirmenlik, Alayköy, Güzelyurt 8
kg/m², Gaziveren 7 kg/m², Taşpınar,
Yeşilırmak 6 kg/m², Akdeniz, Lefkoşa 5
kg/m², Kozanköy, Çamlıbel, Girne,
Taşkent, Yenierenköy, Lefke 4 kg/m².”

POLİSTEN HALKA:
“ZORUNLU OLMADIKÇA
TRAFİĞE ÇIKMAYIN”

Polis, ülkede etkili olan kar yağışı
nedeniyle özellikle dağlık kesimlerde
birçok aracın mahsur kaldığını ve bazı
yolların bu yüzden trafiğe kapandığını
belirterek vatandaşların zorunlu
kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını
istedi.
Polis Basın Subaylığı, kar yağışı
kaynaklı yollardaki sorunlarla ilgili
açıklamasında, bazı araçların mahsur
kalmasıyla yolların kapandığını belirtti
ve zorunlu olmadıkça trafiğe
çıkılmaması çağrısı yaptı.
Lefkoşa-Girne ana yolunun St.
Hilarion kavşağı ile St. Hilarion-Girne
Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki
bölümü; Alevkayası-Karaağaç yolu,
“Ardahan - Kantara - Mersinlik,
Kaplıca - Kantara ve Turnalar –
Kantara” yolları trafiğe kapalı
bulunuyor.

PEYZAJ MİMARLARI
ODASI BAŞKANI FERDİYE
SAV

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj
Mimarları Odası’nın 5. Dönem Olağan
Genel Kurulu dün yapıldı.
KTMMOB binasında yer alan ve Divan
Başkanlığını Buket Asilsoy, Divan
Sekreterliğini Simge Bozkırlı ve Aslı
Özgürün yaptığı Genel Kurulda Oda
Başkanlığına Ferdiye Sav seçildi.
Odadan yapılan açıklamaya göre,
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim
Kurulu üyeliklerine de Gülizar Eroğlu,
Huriye Geceyatmaz, Laden Güvensoy
ve Dilara Dindar seçildi.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri, Defne
Feridun, Yağmur Aydındağ ve Emine
Özçınar Karınca olurken Denetleme
Kurulu üyelerine de Buket Asilsoy ve
Simge Bozkırlı getirildi.

14 Mart 2022_Layout 1 13.03.2022 22:51 Page 8

8
Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

Geçtiğimiz Çarşamba, “Merkez
Lefkoşa’da“ "Şiddete karşı yan yana”
diye bir etkinlik yapıldı..
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin AB katkıları ile yaptığı
Kadın Sığınma Evi'nin
kapanış etkinliği idi…
Toplumun gereksinimlerini
karşılaması açısından önemli
ama…
Keşke sığınma evi ve hapishanelere
gereksinimimiz olmasa…
Çocuklarımız cinsiyetler arasındaki
farklılıklar ve eşitlikleri öğrenmek için
ilkokuldan itibaren eğitilseler…
Sanat terapisti ressam Aslı Bolayır…
Sığınma evindekiler ve bu projeye
katkı koyanlarla beraber çalışarak…
Çizilen resimleri “Ekspresiv art
“çerçevesinde sergilediler…
Bu çalışmadan
etkilenen Aslı
Bolayır.…
Yaşadığımız yerin nasıl bir
yer olduğunu, olması gerektiğini
sorgulayarak yanıtlar aradı..
Ve dedi ki;
"Nasıl bir yer?"
Yapılan ilk resimlerde de
görüldüğü gibi küçüklükte
yaşadığımız yer ilk çıkan
imajlardandır.
Bu yeri yaşatan oradaki insanlarla olan bağ ve hepsinden
önemlisi her zaman dönüşün ve
kavuşmaların öğrenildiği bir
yerin olmasıdır..
Bazan bulunduğumuz yerler,
başka bir yerde olmanın ve
oraya geri dönmenin altında
olan duygusal ve görünmez
boyuttan
dolayı
bizi
endişelendirir.
Sığınma evi arafta olan bir
yerdir. Geçicidir.
Gidişlerin, başlangıçların,
dönüşlerin yeridir.
Burası görünüşte güvenli bir
yerdir ama başka bir boyutta
büyük sorunların su yüzüne
çıktığı çok hassas ve kırılgan
bir yerdir.
Nasıl bir yer?
Bedeni bir yer olarak ele
alırsak, ırk veya sınıfa dayalı
baskı mekanizmaları hayal gücümüze
nüfuz eder, kadınlarla ve dünya ile olan
ilişkileri zehirler. Bunları görüp farklı
ilişkiler kurduğumuz bir yer.
Nasıl bir yer
Dünyanın, kadını onsuz tanımladığı
döngüde…
Bu görülmeyen figürü tekrar tekrar
göstermek için uğraşan kadınlar, kalbinin
hareketlerini yeryüzüne yazamamanın
hüsranını yaşarken, ona sorulmadan
biçilen yerleri silip, kendi yerini kurmaya
çalıştığı yer.
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ÖZGÜRLÜK KİBARCA
SORULMAZ ALINIR

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

BAŞKA YOL YOK!

Nasıl bir yer?
Yabancıların bize kendi gerçeklerimizi
gösterdiği
Kabul etmek istemediğimiz yer.
Sonuçta hepimizin yaşadığımız yerde
yabancılaştığı zor bir yer.
Nasıl bir yer
Suçluluk ve üzüntünün beni geçmişe
sürüklediği, geleceğin nasıl olacağını sorarken yaşadığım korkunun ve kaygının
içine sürüklendiğim yer
Nasıl bir yer?
İçimde ve etrafımda beni canlandıran,

iyileştiren, besleyen insanlar ve
unsurlarla olmayı seçtiğim bir
yer…
Nasıl bir yer?
Renklerin ve desenin kelimelerin yerine geçtiği ve bir
resmin bin kelimeye bedel
olduğu bir yer.
Nasıl bir yer?
Nerede olursak olalım,
dönebileceğimiz güvenli bir yer...
Hayatın fırtınalarının bizi
sarsmadığı bir yer, bir ada,
benliğimizin adası.
Gerçek evimizin adası, bedenimizde,
duygularımızda,
algılarımızda,
düşünce
şekillerimizin
oluşmasında neler olup
bittiğini gördüğümüz , kendi
içimize geri dönebileceğimiz bir
yer.
Nasıl bir yer?
Sezgilerimizi dinlediğimiz,
şüphelerimizi kucakladığımız,
el yordamıyla incelediğimiz,
çevremizi özümsemek için zaman ayırdığımız bir yer.
Gitmek istediğimiz yer neresiyse.
Onu istemek yeterlidir.
Bunu engellemek mümkün değildir.
Özgürlük kibarca sorulmaz alınır..
Deyip burada bitiriyorum Aslı’nın
söylediklerini ..
Benim de sözüm…
Kibar görünmek için(!) suskun kalıp ,
değersizleştirdikleri kadınlara benzeyen,
aşağılandıklarını
inkar edip ses
çıkarmayan politikacılaradır..
Evet beyler, özgürlük kibarca sorulmaz
alınız..
Onurlu bir varoluş için...

Gerçek Kıbrıslılar için artık, karar
verme zamanı çoktan geçti, taksime,
ilhaka bir adım kaldı.
Kuklaların, emir kullarının, evet
efendimcilerin, biatçıların her gün arttığı
,çoğaldığı günleri yaşıyoruz.
Seçim diye diye canını yiyenler
,boylarının ölçüsünü aldılar, zaten seçim
derdine düşüp sandık isteyen siyasetçilerimiz, seçimi sadece süregelen durumun
devamı için istemekteler.
Seçimle
birşey
değiştireceğini sananlara,
silah zoruyla alınmış
ganimet mallar üzerinden
yaşamlarını sürdürenleri
ve taşınan nüfusun artık
karar verme yetkileri dahi elimizden
alarak söz sahibi olanları da ilave
ettiğimizde çok ama çok azınlıkta
olduğumuzu anlamayanlar kaldımı bilemem!
Geriye kaç kişi kalmışsak kalalım,
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kapısını çalmanın
zamanı çoktan geldi.
Kıbrısta egemen iki ayrı devleti savunanlar nasıl ki Türkiyeli yetkililerle ortak
hareket ediyorlar, Kıbrısın birleşmesini,
isteyenlerin de Kıbrıs Cumhuriyeti
etrafında birleşip ,birleşik Kıbrıs , federasyon, yahut Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden federasyonu konuşmaları, güçlerini
birleştirmeleri gerekir.
Kıbrıs Federal hareketi diye bir grup
var, bu arkadaşların nasıl ki BM ,AB
nezdinde girişimleri olmuşsa ,devamını
Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileriyle yapmaları
lazım.
Onlarla temasları sıklaştırıp, Kıbrıs
Cumhuriyeti vasıtasıyla çözüm ve Kıbrısın
birleşmesini isteyenlerin seslerini
duyurmaları gerekmekte.
Taksimciler, ilhakçılar ki yukarda
saydığım grublara dahildirler , Türkiyeli
yöneticilerle birlikte yürümektelerse ,
çözümcü ve Kıbrısın birleşmesini isteyenler de yurttaşı olduğu Kıbrıs
Cumhuriyetiyle birlikte yürümeliler.
TC li yetkililerin sözlerini papağan gibi
tekrarlayanlar, da siz zannetmeyin ki bu
durumun farkında değiller , farkındalar,ceplerinde de hepsinin KC kimliği ve pasaportu var , çoğunun çocukları Avrupanın
önemli üniversitelerinde avantajlı yüksek
tahsillerini yapmaktalar ama ikiyüzlülük,
çıkarcılık tarafları
daha ağır basıyor, iki tarafın da avantajlı
durumlarından hangisi işlerine gelirse
onu kullanmaktalar.
Bana göre son bu zamlarla hükümetçilik
oyunu onlar için de artık kolay olmayacak,gittikçe daha kötü durumları gördükçe
, ne hükümet ne de devlet oyununda yer
almak istemeyecekler.
Taşıma nüfus ne de olmasa burada
Türkiye'nin en büyük avantajı ,yerli
işbirlikçiler günün birinde bu nüfustan
gelenlerin
yerlerini
doldurmaya
hazırlandıklarının farkındalar , o zaman
papağanlıkları kesilecek, bunu bildiklerine
eminim.
Acilen Kıbrıs Federal hareketi Kıbrıs
Cumhuriyetiyle temaslara başlamalı , seslerini dünyaya duyurmalıdır, azınlıktaysak
bile sorun değil , zamanla göreceksiniz
Kıbrıs Cumhuriyetiyle ki o cumhuriyetin
resmi ortağıyız, yürümek isteyenler hızla
çoğalacak, mali ve ekonomik sıkıntılar
çoğaldıkça da artacak.
Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarımızın
sadece birer kimlik ve pasaportla sınırlı
olmadığını anladığımız gün ,varoluşumuz
için ilk adım atılmış olacak!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

SABREDİN
“DON”SUZ
GÜNLER
YAKINDIR
KISACA...
STRAZBURG HAVASI
Avrupa Konseyi Parlamenter
Asamblesi’nde Kapalı Maraş
görüşülecek… UBP’li Berova ile CTP’li
Candan Varosha’daki gelişmelere ilişkin
raporun ele alınacağı komite toplantısına
katılacak… CTP Strazburg’taki bu
toplantıda TC’nin uluslararası hukuka
aykırı Maraş açılımını kınayacak mı? Kim
inanır buna? Avrupa’da işgalcinin
sözcülüğünü yapıp dönecekler… Avrupa
da KKTC meclisini davet ederek bu
şekilde işgali meşrulaştırıyor!

Bizim Mandra
Lefkoşa halkı yıllar sonra
Pazar gününe çok soğuk ve
kar yağışlı bir havayla
uyanır. Kar yağışı
Beşparmakların yüksek
tepelerini beyaza boyarken,
Lefkoşa'nın iç kesimlerine
kadar inerek, halk arasında
sevinç, heyecan ve mutluluk
yaratır. Zamlardan ve hayat
pahalılığından bunalan
vatandaşlar kısa bir
süreliğine de olsa, kar
yağışının seyrine doyum
olmaz manzarasını
telefonlarıyla görüntüleyip
kaydetmek için yarışırken
sokaktaki adam "Mutsuzluk
tarlasında bir mutluluk
tablosu" diye sevincini dile
getirir.

DİP NOT
Polonya, savaş
başladığından beri
Ukrayna’dan Polonya’ya
kaçan sığınmacıların
1 milyon 596 bine
yükseldiğini açıkladı.

“Devlet kurumlarındaki tahribat çok derin.
Memleketin kafa yapısı, DNA’sı değiştirildi”
İhtimallerin en pembesini varsayalım: seçim
yapıldı, rejim partileri ve reis kaybetti ve
saltanatı suhuletle devrettiler. Siyasî partiler
açısından ve değişim beklentisi olan halk
için bundan sonrası kolay. Bir düğmeye basarak normale dönme hayali çok güçlü.
Oysa iktidarın patırtısız devredileceği bu
senaryoda dahî memleketin normale dönmesi
pek kolay gözükmüyor, zira devlet kurumlarındaki tahribat çok derin ve vahim.
Unutmayalım, memleketin kafa yapısı,
DNA’sı değişti, değiştirildi. Kadrolar artık
eski kadrolar değil; fıtratları, dünya görüşleri
aynı değil. Türkiye planlı, programlı ve gönüllü şekilde batısızlaşıyor.
Rejim gittiğinde eski normale hızla geri
dönülebileceğini düşünenler kurumsal tahribatın boyutlarından bihaber. Partilerde enkazın
bilançosu, zarar ziyan tespiti yapılmış değil.
Güçlü devlet geleneği, memleketin yani
mülkün teminatı olarak tecelli eder. Teminatın
yapı taşları Adliye, Askeriye, Hariciye, İlmiye,
Maliye ve Mülkiye’dir. Bu kurumların hızla
itibarsızlaştırıldığı, kurumsal hafızalarının
boşaltıldığı bir evredeyiz. Bu kurumlar demokratikleşmek yerine, mevcut iktidar tarafından lağvediliyorlar ya da vasallaştırılıyorlar.
Siyasî partiler, ‘gölge kabine’ mantığıyla
enkazın envanterini oluşturmalıydılar. Devran
döndüğünde AKP’nin halefi olacak hükümet
enkaz devralacak. Şimdiden enkazı anlamak
ve anlatmak gerek.
Partilerden hiçbir beklentim kalmadı, serseme dönmüş vaziyetteler. İktidar hesapları
yaparak avunuyor ve avutuyorlar.
Rejim sonrası dönem, basit bir devir teslim
töreni ile başlayacak durumda değil. Kurumlar
çok tahrip edildi. Kadrolar kovuldu, kimisi
yurtdışına, küsüp gittiler. Kurumsal hafızalar
böylece yok edildi.
Kurumların işlevsiz hâle getirilmeleri ya-

VİRGÜL

YEMEN’İN KATİLLERİ

Batılı devletler gerçek yüzlerini ortaya serdi. Rus
piyanist Alexander Malofeev'in Kanada'da
vereceği konserler, sanatçı savaşı kınadığını
açıklamasına rağmen iptal edildi. Kanada
uluslararası yasakları çiğneyerek Yemen savaşında
kullanılacağını bile bile senelerdir Suudi Arabistan’a
silah satıyor. BM’nin 2019’da açıkladığı rapora göre
233.000 kişinin öldüğü Yemen savaşının baş silah
satıcılarından biri Kanada! 8 sene önce Ukrayna’ya
eğitmen olarak Özel Kuvvetlerini göndererek savaşı
destekleyen Kanada şimdi Rus piyanistlere
saldırıyor! Yemenli çocukların cesetleri üzerindeki
Kanada demokrasisi…

UBP’Lİ OLSA
FARKLI MI
KONUŞACAKTI?

‘‘Ankara’nın çok yönlü
siyasi girişimleri, Doğu
Akdeniz rezervlerinden
elde edilebilecek ulusal
çıkarları ve bölgesel
gücü azami düzeyde
savunmak amaçlıdır…’’
Fikri Toros (CTP)

pıları çürüttü. Kurumlar içinde sadece, biat
eden, vasat ve çapsız memurlar kaldı. Saraydan
gelen talimatları uygulamaktan başka bir görevleri yok.
Alalım kuruluşu 1840’a dayanan Hariciye’yi. Alay konusu bugün. Ne diplomatik
teamül kaldı, ne imlâ ve içerik hatası içermeyen basın bilgi notu. Bakanlığın dış ilişkilerle ilgili görüşlerinde “yok hükmünde”,
“misliyle cevap verilecek” gibi teamül dışı
hakaretamiz ifadelerden geçilmez oldu. Hariciye dış askerî harekâtların avukatı konumuna
indirgendi ve tamamen MİTleşti.
Alalım Mülkiye’yi. Sarayın kapıkulu olmayan vali, kaymakam kalmadı. Tayinler sadakat zemininde gerçekleşiyor.
Alalım Maliye’yi. Hazine ile Maliye birleştirildi; işler gayrişeffaf biçimde bitiriliyor;
Sayıştay işlevsiz; devletin kasası sarayın
kasası gibi çalışıyor; Merkez Bankası sarayın
talimatlarıyla yönetiliyor.
Alalım Askeriye’yi. TSK ülkenin değil rejimin ordusu. Şaşkın muhalefetin koşulsuz
desteğiyle her dış macera millî damgasıyla
meşruiyet kazanıyor.
Alalım Akademi’yi. Rektörler kapıkulu;
tedrisatın millîleşmesi ve dinîleşmesiyle içerik
hızla çağdışılaşmakta.
Alalım Adliye’yi. Hukuk devleti lağvedildi;
düşman hukuku uygulanıyor; adalet sistemi
tepeden tırnağa rejimin atamalarıyla şekilleniyor.
Türkiye’ye gereken 1945 sonrasında Almanya ve Avusturya’ya uygulanan Nazisizleştirme, “Denazifizierung”. Türkiye’de böyle
bir arınmayı gerçekleştirecek irade ufukta
olmasa da aklımızda olsun.
(Bu yazı Cengiz Aktar’ın artıgerçek’te
“AKP enkazının bilançosunu ve 'kurumkırım'ın derinliğini bilmiyoruz” başlığıyla
yayımlanan söyleşisinden alınmıştır...)

TARİH 12 Ağustos 2021
Kubilay Özkıraç’ın avukatı Serkan
Mesutoğlu’ndan TC Büyükelçiliği’ne yanıt
geldi. Avukat Mesutoğlu: Müvekkilim Türk
vatandaşı değil, KKTC vatandaşıdır. KKTC
vatandaşı olması nedeniyle kendisine Türk
vatandaşlarına uygulanan mezkur kuralın
uygulanması mümkün değildir...

Gözden kaçmayanlar...
ET VE TIRNAK’ÇILAR
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
‘‘abi’’ dediği Tahsin Ertuğruloğlu’nu Dışişleri
Bakanı koltuğunda görmek istemesi üzerine
işgalcinin kukla hükümeti kurulalı bir ay
olmadan bakanlar kurulu değişti… Bu
durum kendisine sorulduğunda Özdemir
Berova, ‘‘Yapılan değişiklik sadece
Başbakan’a ait bir karardır, bize saygı
göstermek düşer’’ dedi… Bu lafı söyleyen
Berova Strazburg’a gidiyor Avrupa Konseyi
Parlamenter Asamblesi toplantısında
Ukrayna krizini görüşmeye… Güler misiniz
ağlar mısınız? Beraberinde de CTP’li
Armağan Candan… Et ve tınak gibi!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Dünyanın tam kalbinde,
kıtaların birleşme noktası
Anavatan Türkiyemiz...’’
Faiz Sucuoğlu
(UBP)

Karikatür: Marian Kamensky
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MS HASTALARI SORUNLARINA ÇARE BULAMAMAKTAN ŞİKÂYETÇİ...

“KKTC’DE KAYITLI 320 MS HASTASI VAR”

BAŞKAN HANÇERLİ MS HASTALARINA “DAHA GÖRÜNÜR VE MÜCADELECİ OLMA” ÇAĞRISI YAPTI

GÖÇMENLİK
"Seçimlerde boykot sağa hizmettir…
Gitmek, oy vermek gerekirdi...
Sağ kazandı, TDP kaybetti...
Oysa sol birleşip seçime girseydi, böyle
olmazdı", dedi.
Düz bakınca doğru.
Sol, seçimlerde oy verecekti, sol kazanacaktı.
Sonra federasyon yolunda yol alınacaktı.
Bu mu?
Bu...
Erhan ne dedi?
“Ufkumuz açılıyor"
Bu ne, Erhan kim?
Kıbrıs Cumhuriyeti diye
bir devlet var Kıbrıs’ta.
Bizim devletimiz.
Kuruluş tarihi belli…
Meclisi var, yasası var, hukuku var.
Dünya devletlerinin tanıdığı devlet…
AB’ye BM’ye üyeyiz.
Fasariyaları öne sürdük, ayrılmak için
yol aradık, bulduk.
Yıllar geçti ayrılığın üstünden.
Kendi kendimize karar vererek bıraktık
bakanlıkları, mevkileri, memurlukları.
Sonra savaş çıktı.
Savaşın nasıl çıktığını biliyoruz.
Bir yerin zemini hazırsa oraya giden çok
olur.
Zemin hazırdı.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzeyi şimdilik
ayrı gibi duruyor.
Ancak birleşecek.
Yeter ki birleşmesi için adımlar atılsın.
Atılmasın, birleşmesin diyenler, o düşüncede olanlar, yolu yokuşa sürüyor, görüyoruz.
Oy vermek, seçmek, seçilmek.
Kuzeydeki yapı ile güneyle birleşeceksek
ki birleşmeliyiz; Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının karar vermeleri gerekir Erhan
gibiler değil.
Erhan gibilerini koltuklara koyarsan…
O da gelir, bir şey yaparmış gibi konuşur,
bize, yani bu ülkenin sahiplerine, ufkumuz
açılıyor, der.
Seçimlerde boykot sağa hizmet etmektir…
Gitmek, oy vermek gerekirdi.
Elbette seçimler boykot edilmemeli.
Ama normal koşullar varsa.
Savaş halini görüyorsunuz Ukrayna’da.
Göç olaylarını görüyorsunuz dünyada.
Göç edenler kamplarda geçici olarak toplanıp, korunup, oralarda, ta ki kendi ülkeleri
normalleşene kadar beklerler.
Biz ülkemizde göçmen sayılırız ama sonradan gelenler göçmen değiller.
Onlar eksinler, biçsinler, kazansınlar, ülke
normalleşince dönsünler, diyerek geçici süreliğine getirildiler.
Bir yerde menfaatlerine uygun olduğu
için normal koşullara geldiler.
Kısaca döneceklerini biliyorlardı.
Dolayısı ile Kıbrıs görüşmelerinde karar
hakları, etkileri olmamalı.
Özetle…
Seçimlerde, normal koşullardan bahsediyorum, boykot gereksiz.
Ama nüfusunun dörtte üçü ülkenin vatandaşları değilse…
Erhan gibiler seçilip bizim adımıza konuşacaksa…
Çözüm istiyoruz diyen, kendini sol sayan
partilerin birlikte boykot etmeleri, ülkeleri
için gerçek seçim koşulları yaratıp, seçimi
yapmaları şart...
Ki bizim göçmenliğimiz bitsin.

KKTC’de Multiple Skeleroz (MS)
hastaları, sağlık problemlerinin yanı sıra
sistemin yarattığı engellerler de mücadele
etmek zorunda kalıyor.
1999’dan beri faaliyet gösteren Kıbrıs
Türk MS Derneği’ne göre ülkede 320
MS hastası var. Dernek, MS hasalarına,
“gizlenmeme, daha fazla görünür olma
ve birlikte mücadele” çağrısı yapıyor.
MS hastaları, yıllardır ilaca ulaşmak
için verdikleri mücadeleyi kısaltmanın
yollarını arayıp daha kolay bir uygulamayı
talep ederken pandemi nedeniyle önceki
prosedürleri arar hale gelmekten yakınıyor.
Sürekli kullanmaları gereken ilaçları
alabilmek için periyodik aralıklarla önce
doktorlarına ulaşıp hastaneden reçete
almak için saatler harcayan hastalar
ardından da İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde
meşakkatli bir süreçten geçiyor.
Şimdilerde pandemi koşullarında bu
uzun ve zahmetli sürecin ardından ilacını
tedarik edemeyip eli boş şekilde dönen
hasta sayısının oranı da bir hayli
çoğalmış…
Değişen her hükümetle tüm sistemin
yeniden oluşturulduğunu ancak hiçbir
değişikliğin hastaların lehine olmadığını
dile getiren MS hastaları, hükümetlerin
hastalara hizmet için değil günü kurtarmak
için karar aldığını düşünüyor.
Devlet Hastanesi’ndeki laboratuvarda
yaptırdıkları kan testlerinde, geçmişte o
an bulunmayan kitler nedeniyle verdikleri
kanı tüple alıp özele götürebildiklerini
ancak artık bu uygulamanın yapılmamasını
eleştiren MS hastaları, zaten sürekli kan
verip ilaç almak zorunda olduklarından
damar yollarının tahrip edildiğini, bir de
tahliller için tek seferde kan verememenin
büyük problem yarattığını dile getirdi.
Hastalar, uygulamanın niye değiştiğiyle
ilgili bilgileri olmadığını ancak sorun
paraysa içine kan konulup verilecek tüplerin parasını ödemeye hazır olduklarını
vurguladı.
Pandemi dışındaki hastaların yok
sayıldığını ve kaderlerine terk edildiğini
söyleyen MS hastaları, ülkede MS
hastalarının kullandığı 10 farklı ilaç
olduğunu ancak uzun süredir bu ilaçlarının
hepsinin aynı anda bulunamadığını belirtti.
MS NEDİR?
MS (Multiple Skleroz) beyinde ve
omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri
etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı)
hastalığı olarak tanımlanıyor. Multiple
Skleroz; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma
ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Sinir sisteminde
etkilenen yere ve etkilenme derecesine
göre, MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebiliyor. MS
hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye
özel olarak biliniyor.

HANÇERLİ
“MS Farkındalık Ayı” nedeniyle TAK’a
konuşan MS Derneği Başkanı Sibel
Hançerli de, ilaç sıkıntısının uzun zamandır
ve
bazı
hastaların
sürdüğünü
mağduriyetlerinin kalıcı hasarlara yol
açtığını belirterek, “Doktora, hastaneye
ve reçeteye ulaşmak zaten bir dert, ilaca
ulaşamamaksa yıkım” dedi.
Bir süredir Lefkoşa Tren Yolu
Polikliniği’nde reçete yazdırabileceklerini
keşfettiklerini ve bunun bu sıkıntılı ortamda
MS hastalarının hayatında büyük bir
kolaylık sağladığını ifade eden Hançerli,

hatırlattı.
Önceden hastane laboratuvarında hastalara yapılamayacak testler için alınan kanı
tüple verdiklerini ancak uzun zamandır
bu uygulamanın açıklama yapılmaksızın
sonlandırıldığını dile getiren Hançerli,
“MS hastalarının birçoğu zaten damar
yolu konusunda sıkıntı yaşıyor aynı gün
birden fazla kan veremeyecek durumda
olanlar var. Alınan kanın tüp içinde özele
gönderilmek üzere verilmesi niye
sonlandırıldı anlayamıyoruz, sorun paraysa
biz o tüpün parasını vermeye hazırız”
dedi.

“Madem Tren Yolu Polikliniği’nde reçete
yazdırabiliyoruz en azından reçete yazacak
olanların MS ilaçları konusunda ehil
kişiler olmasını isteriz” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın bir süredir
sürdürülebilir bir ilaç politikası dahi
olmadığını, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde
MS hastalarını “ilacınız şu an yok ne zaman geleceğini de bilmiyoruz” söylemleriyle gönderdiklerini anlatan Hançerli,
MS hastalarının ilaçlarını düzenli
kullanamamasının fizik hasarlara yol
açacağını bilmenin tedirginliğiyle yoğun
stres yaşadığını ifade etti.
Hançerli, 2 aylık ilaç için verilen reçetelerle alınan ilaçların da her kutuda 28 adet
olması nedeniyle hastaların 2 aylık ilaç
ihtiyacını karşılamadığını ifade ederek,
hastaların her adımda mağduriyet
yaşadığını ancak yıllardır başvurdukları
hiçbir merciinin sorunlara çare
üretmediğini söyledi.

“Devletin yükümlü olduğu testleri yapacak envanterlere sahip olmamasını kabullendik, yıllardır D vitamini, B12 gibi
testlerimizi zaten özelde yapıyoruz şimdi
aldıkları kanımızı da tüpe koyup bize
veremiyorlar” diyen Hançerli, günü kurtarmak için hayata geçirilen uygulamaların
hastaları ne kadar zor bir duruma
düşürdüğünü kimsenin umursamamasını
eleştirdi. Derneğin yaşadığı sorunlara da
değinen Hançerli, hâlâ bir lokalleri bile
olmadığını, “bina için LTB, Vakıflar İdaresi, ilgili bakanlıklar gibi farklı kurumlara
başvuru yaptıklarını ancak bazı kurumlardan randevu almayı bile beceremediklerini” ifade etti.
Hançerli, maddi geliri bulunmayan
derneğin genel kurulunu yapacak lokali
bile olmadığını dile getirerek, pandemi
döneminde zor durumda kalan üyelerine
tıbbi malzeme sağlayabilmek için başka
derneklerden destek almak zorunda
kaldıklarını söyledi.

“6 AYLIK İLAÇ YAZILMASININ
YOLU AÇILMALI”
Sadece ilaçlarına ulaşmak için yapması
gerekenlerin bile fiziki engelleri bulunan
MS hastalarını fazlasıyla zorladığına işaret
eden Hançerli, en azından 6 aylık reçete
yazılmasının yolunun açılmasını
umduklarını ifade etti.
“SORUN TÜPÜN PARASIYSA
BİZ ÖDEMEYE HAZIRIZ”
Hançerli, ilaçlarını kullanabilmek için
sürekli tahlil yaptırması gereken MS
hastalarının Devlet Laboratuvarı’nda kitlerin bulunmaması nedeniyle tahlillerini
özelde yaptırmak zorunda kaldığını da

“GİZLENEREK ÇÖZÜM
ÜRETİLMEZ”
KKTC’de kayıtlı 320 civarında MS
hastası bulunduğunu, derneklerine üye
184 kişiden sadece 99’unun MS hastası
olduğunu söyleyen Hançerli, MS
hastalarına seslenerek, “Gizlenerek çözüm
üretilmez birlik içinde mücadele etmek
her zaman daha başarılı sonuçlar sağlar”
dedi.
Hançerli, sorunların tek ağızdan
duyurulmasının daha etkili çözümler
sağlayacağına inandığını vurgulayarak,
MS hastalarına daha görünür ve mücadeleci olma çağrısı yaptı.

İLAÇLARIN EKSİKLİĞİ İLE İLAÇ FİYATLARI CAN YAKIYOR
Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 14 Mart Tıp
Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Pandeminin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamanın burukluğunu
yaşıyoruz” diyerek, bunun en önemli nedenlerinin ülkede
ilaçlara ulaşımda yaşanan zorluklar ve sağlık sektöründeki sistemsizlik olduğunu belirtti.
Memur-Sen, eşit statülerde sağlıkta çalışanlar arasında özlük
hakları farklılığının yarattığı mağduriyetlere de işaret ederek,
yeni hükümetin bu eksiklik ve mağduriyetleri giderici önlemlerle
öncelik vereceğine olan inancını dile getirdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yayımlanan
mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Pandeminin gölgesinde, 14 Mart 2022 Tıp Bayramı’nı
kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Bunun en büyük nedeni

ise, başta kronik hastalarımızın kullandığı zorunlu ilaçların
piyasada ve Devlet Hastaneleri’ndeki eksikliği, bulunabilen
ilaçlarda ise, fiyatların aşırı yükselmesidir.
“Sağlık Bakanımızın da geçtiğimiz günlerde vurguladığı gibi,
diğer önemli bir neden ise, sağlıktaki sistemsizliktir. Öte yanda,
eşitsiz statülerde sağlıkta çalışanlar arasındaki, özlük hakları
farklılığının yarattığı mağduriyetler vardır. Yeni hükümetin, bu
eksiklik ve mağduriyetleri giderici önlemlere öncelik vereceği
inancındayız. İki yıla yakın süredir, sağlıkta çalışan tüm
bireylerin, takdir gören hizmet ve gayretlerinin karşılığı, sözde
değil ancak icraatta değerini bulmalıdır inancındayız.”
Manga, açıklamasında, “Bu burukluk ve beklenti içinde,
sağlıkta hizmet veren fedakar insanlarımızın 14 Mart Tıp
Bayramı’nı kutlarız” ifadelerini de kullandı.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Karakış’ta yağmayan
kar, Cumartesi, Pazar
günü
yağdı
Beşparmaklara…
Yüksek tepeler, karla
kaplandı…
Kara hasret olanlar,
“kardan adam” yapmaya gittiler dağ
eteklerine…
Memlekette adam kıtlığı mı var, da
“dağa, adam yapmaya” gidildi?
Karın soğuğunu bizler çekiyoruz,
sefasını sürenler başkaları…
Cuma gecesinden başlamak üzere
hava, mevsim normallerinin bayağı
altına düştüydü, KKTC’nin havası
fazlasıyla soğuduydu…
Cumartesi
günkü
meteoroloji
raporuna baktım, “Aşağı Dikomo 3
derece santigrat, donmaya yakın”
diyordu…
***
Üç hafta önce, havaya düşmesi
gereken cemreye n’oldu, yoksa
düşemedi mi?
Geç mi kaldı düşmeye?
Belki da, “düşmesini engelleyen
birileri var”…
Hatırladığım kadarıyla, ilk cemre 20
Şubat’ta havaya ve yedişer gün arayla
da toprağa ve suya düşerdi…
“Düşüşü aksadı” demek…
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı…
Kutlu olsun…
Sağlıkçılarımız,
sağlıktaki
sistemsizlikten, hekim ile hemşire açığı
dâhil, ilaç başta olmak üzere her şeyin
eksikliğinden dert yanıyor…

KARLAR DÜŞER, “CEMRE KAYIP,”
DÜŞÜNELİM…

Eğer tarihe bakar, basit bir hesap
yaparsak, her üç cemrenin de çoktan
düşmesi gerekmez miydi?
Kıbrıs
kuzeyinde
her
şeyin
ertelendiği/ötelendiği gibi, “cemrelerin
düşüşü da mı ertelendi/ötelendi?”
Ne dersiniz sevgili okurlar?
Acaba,
siyaset
erbabı
“büyüklerimiz”(!)
cemrelerin
düşmemesi için yeni düzenleme mi
yaptılar?
Yoksa zamları görünca onlar da mı
kaçıp gittiler?
“Olur mu, olur!”
Bilmiyor
musunuz,
Kıbrıs’ın
kuzeyindeki her şey, “eşit ve da
egemen
KKTC
yönetimi”nden
sorulur…
***
“Eşit ve da egemen” deyinca aklıma
düştü…
KKTC Cumhurreisi’ni duydunuz…
Antalya Diplomasi Forumu’na
katıldı ya,
Söylendiğine göre, orada “dünyanın
önemli ülkelerinin siyasi yetkili ve
ilgilileri, bir bir haklılığımızı teslim
ediyorlar-mış”(!)…
Cumhurreisi E. Tatar’ın Kıbrıs
görüşmeleri için ne dediğini da
duydunuz…
Cumhurreisi
Antalya’da
da
vurguladı:
“Egemen eşitliğimizi teyit etsinler,
masaya oturalım”…
Bir dostum sordu:
“İskemleyi mi kast etti? Heyecandan
mı söylendi masaya oturma?”

-Görüşmelere
başlayabileceğini
anlatmak istiyor, galiba…
Birileri, yakında toplumlararası
görüşmelerin
başlayabileceğini
fısıldadı anlaşılan…
Gidişat tek yön!
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum, 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda,
egemenliğin eşit ortağıydı zaten…
Gerçi
biliyorsunuz,
yine
de
hatırlatalım…
Ne diyor, Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasası’nın 1. Maddesi,
Orijinal metnin aynısı:
“Kıbrıs devleti, bu Anayasa
gereğince, Cumhur Başkanı Kıbrıs
Elen Cemaatı tarafından seçilen bir
Elen ve Cumhur Başkan Muavini
Kıbrıs Türk Cemaatı tarafından
seçilen bir Türk olan, başkanlık
rejimine sahip bağımsız ve egemen bir
Cumhuriyettir.”
***
Bugün haftanın ilk iş günü, Kıbrıs
meselesini
duyunca,
“biz
da
heyecanlandık”(!) azacık; yazının
başında yazmayı planlayıp(!) sonra
unuttuğumuzu şimdi yazalım…
Bir Kıbrıs maniciği iyi gider, değil:
“Hanay yabdım yümseğe
Pençeresi kilseye,
Sen dururkan a güzel
Gönül vermem kimseye.”
‘Kıbrıs Türk’ünün yaptığı hanayın
penceresinin, kiliseyi görür pozisyonda
olmasının anlamı ne?
Düşünelim, da…
Gene gonuşuruk buraşda.

Batı medyası delicesine ırkçı
Amerikalı gazeteci Lindsey
Snell, “Batı medyasında
Ukrayna'ya yönelik haberler
delicesine ırkçıydı ve bunlar
münferit olaylar değil”
diyerek, Ruslara saldırıların
gizlendiğini söyledi.

sınav verdiğini belirten Snell şöyle
konuştu: “Batı medyasında Ukrayna'ya
yönelik haberler delicesine ırkçıydı ve
bunlar münferit olaylar değil. AB'de
Ortadoğulu mültecilere karşı olan ülkeler
Ukraynalıları karşılamaya koştu. Bu
gerçekten şaşırtıcı değil çünkü bu ülkeler
ırkçılıkla dolu.

RONÎ RİHA - Amerikalı gazeteci
Lindsey Snell ile Ukrayna-Rusya
savaşında Batılı devletler ile medyasının
tutumunu konuştuk.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen göçmenleri engellemek için Yunanistan ve
Macaristan sınırına binlere asker koyan,
duvarlar ören, denizlerde ölüme terk eden
Avrupa şimdilerde insan hakları
savunuculuğuna soyunmuş durumda.
Avrupa ülkelerinin çifte standardı ve ırkçı
tutumunu basını da takip ediyor. Basının
Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından
bu yana Ukraynalı göçmenlerle ilgili
skandal yorumları, ırkçı söylemler tepki
çekiyor. “Bunlar Suriyeli değil Hıristiyan
ve beyazlar”, “Mavi gözlü ve sarı saçlı
Avrupalılar öldürülüyor”, “Burası, Irak
ya da Afganistan gibi on yıllardır şiddetli
çatışmaların yaşandığı bir yer değil, nispeten medeni ve Avrupalı”, “Burası üçüncü
dünya ülkesi değil, Avrupa” sadece birkaçı.

Ruslara saldırılar gizleniyor
Medyada az yer bulan bir başka şey de
AB ülkelerinde yaşayan Ruslara yönelik
saldırılar. Rusların sahip olduğu işletmeler
tahrip ediliyor.
Rus evleri onları tanımlamak için
işaretleniyor. Slovakya ve Çek
Cumhuriyeti hükümetleri, ‘Rus yanlısı’
olarak gördükleri dijital medya
paylaşımları suç haline getirdi.Neredeyse
tüm bunlar gibi açık ve çifte standart,
ırkçılık ve Rus karşıtlığı hararetle kaynıyor
ve şimdi meşrulaştırılmış durumda.”

ABD, NATO, Batı ikiyüzlü
Batı’nın dünyanın farklı bölgelerinde
yaşanan savaşlarla Ukrayna’da yaşananlara
yaklaşımı arasında büyük bir fark
olduğunun altını çizen gazeteci Snell,
“Örneği; ABD, NATO, Batı, Suriye'deki
durumu çok az önemsiyor. Türkiye ve
onların paralı askerlerinin işgal ettikleri

şehirler, ağırlıklı olarak Kürtlerin yoğun
yaşadığı yerler. Kürt nüfusunu yerinden
ettikleri, yerine başka halklardan insanlar
getirdiği ve Suriye topraklarında terör
saltanatını sürdürdükleri çok az dikkat
çekti. Bunu sadece Suriye'de değil, Libya'da ve Karabağ'daki Türk—Azerbaycan
işgali sırasında da gördük” diye konuştu.
Güney’e bombardımanı gören yok
Ukrayna’daki savaşın ilk günlerinde
Güney Kürdistan’da sivillerin yaşadığı
bölgelere neredeyse hiç medyada yer almayan Türk hava saldırıları olduğunu
hatırlatan Snell, “Serekaniye'den bir Kürt
ya da Artsakh'tan göç etmek zorunda
kalmış bir Ermeni’nin bu gelişmeyi, bu
iki yüzlülüğü izlerken hissettiği acıyı
hayal bile edemiyorum” ifadelerini
kullandı.
Irkçılık münferit değil
Batı medyasının da bu süreçte kötü bir

Güç dengesiyle ilgili
Gazeteci Snell, Rusya-Ukrayna
savaşının güç dengelerini nasıl
etkileyeceğini, Türkiye’nin tutumunu ve
gelişmelerin Suriye’ye nasıl yansıyacağı
üzerine de değerlendirmelerde bulundu:
“Rusya'nın Suriye'de ABD ile bir güç
mücadelesi
içinde
olduğunu
düşünmüyorum. ABD'nin Suriye'deki etkisi giderek azaldı. Suriye'deki kilit oyuncular Türkiye ve Rusya'dır. Libya'da da
durum aynı. Türkiye ve Rusya, Suriye
ve Libya üzerinde müzakere ediyor.
Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu da
Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de, Libya'da
ve Karabağ'da tatbik ettiği güç dengesiyle
alakalı.”

GÜNEYDE PUTİN’E
DESTEK EYLEMİ
Lefkoşa’nın güneyinde Rusya
Büyükelçiliği önünde, Rusya
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e
destek eylemi yapıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 30
kişiden oluşan grubun büyükelçilik
önünde toplanarak Putin’in
Ukrayna’daki eylemlerine destek
belirttiğini yazdı.
Haberde, eylemcilerin, üzerinde
“Rusya, seninleyiz”, “Putin, bizi
faşizmden kurtar”, “Putin büyük
lider” yazılı pankartlar taşıdıkları
kaydedildi.

UKRAYNALI
ÖĞRENCİLERİN GÜNEYDE
ÖĞRENİM GÖRMELERİ İÇİN
KOLAYLIK SAĞLANMASI
ÖNERİSİ
Güney Kıbrıs Eğitim Bakanı
Prodromos Prodromu’nun Bakanlar
Kurulu’na, Güney Kıbrıs’ta okumaya
gelecek Ukraynalılara kolaylık
sağlanması için öneri sunacağı
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi,
Prodromu’nun KİPE’ye yaptığı
açıklamada, Eğitim Bakanlığı ile
Dışişleri Bakanlığı’nın istişare
içerisinde, AB kaynaklarından da
faydalanarak Ukraynalı öğrencilerin
desteklenmesi için yöntem arama
konusunda yetkilendirileceğini
söylediğini yazdı.
Habere göre Prodromu, önerinin
devlet okullarının yanı sıra özel
okulları da kapsadığını ifade
ederken, Güney Kıbrıs’ın halihazırda
bir miktar Ukraynalı göçmene
kapılarını açmayı kabul ettiğini
belirtti.

UNFICYP’TEKİ UKRAYNA
KONTENJANI ÜLKESİNE
GERİ DÖNÜYOR
Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün
(UNFICYP) Ukrayna kontenjanında
yer alan 5 kişinin, Ukrayna’nın talebi
üzerine ülkesine geri döneceği
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, BM Basın
Sözcüsü Stefan Dujarric’in yaptığı
açıklamada, Ukrayna’nın Mali,
Kıbrıs, Abyei, Güney Sudan ve
Kosova’daki barış misyonlarında yer
alan 308 personelini çekme kararı
aldığını söylediğini yazdı.
Haberde, Kıbrıs’taki UNFICYP’te 5
Ukraynalı personel bulunduğu;
bunlardan birinin askeri personel,
diğer dördünün de UNFICYP’in
kolluk kuvveti mensubu olduğu
ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS DA
PAHALILIKTAN
YAKINIYOR
Yakıt ve tahıl fiyatlarının uluslararası
ölçekte artmasının Güney Kıbrıs
piyasasında da mal ve hizmet
bedellerinde yeni zamları tetiklediği
bildirildi.
Haftalık Kathimerini, “Temel Mal
Fiyatlarının Freni Koptu” başlıklı
haberinde, son iki yıl içerisinde litre
başına 40 sent zam gören akaryakıt
fiyatlarının, yeni parti akaryakıt
teslimatının ardından daha çok
zamlanmasının beklendiğini, elektrik
faturalarının “çarpmasından”
korkulduğunu yazdı.
Habere göre yeni tip koronavirüs
pandemisinin ardından patlak veren
Ukrayna krizi nedeniyle mısırın ton
fiyatı Mart 2022’de 400 Euro’ya
fırladı, Ocak 2020’ye göre yüzde 126
arttı. Soyanın ton fiyatında yüzde 75
(Mart 2022’de tonu 600 Euro),
arpanın ton fiyatında yüzde 102 artış
oldu (Mart 2022’de tonu 400 Euro).
Ticaret Bakanlığı 5 kalemde (su, süt,
ekmek, elektrik ve kahve) tavan fiyat
uygulaması başlattı. Mal ve hizmet
fiyatlarındaki artış inşaat sektörüne
de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde bu
sektör ve ürünlerine gelen zamlar
nedeniyle artık yeni bir binanın
maliyeti yüzde 30 daha pahalı.

14 Mart 2022_Layout 1 13.03.2022 22:51 Page 12

12

14 Mart 2022 Pazartesi

Günün Manisi - Emine Hür

Merdiven aldım yeni
Yönlendirdim bedeni
Zeytin toplayacayım
Zeybekköy bekler beni

Özdeyişler

Tadımlık

"Yapamayacağın şeylerin,
yapabileceklerini
engellemesine izin verme."
John Wooden

aynalara yüzüm dönüktür benim
kalbim kırıktır bu sokağa
zamandır otıurmadım denize karşı
omuzlarım acıyor anne
yardımın gerek
Beste Sakallı
"Anne" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs
Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı 03922273700
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç
karşısı 0548 845 88 47
HALKSEVER ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi 97
No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli
03922231050
GİRNE

20579 test sonucu 346 pozitif vaka
ÇATALYKÖY’DE “AH
BU PARASIZLIK” ADLI
OYUN SAHNELENDİ
Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında, dün gece “Ah
Bu Parasızlık” oyunu sahnelendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre,
Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce
Derneği’nin sahnelediği, Osman Bulun’un
yazıp yönettiği “Ah Bu Parasızlık” adlı
iki perdelik oyun, Çatalköy Belediyesi
Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sunuldu.
Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği
belirtilen oyunun, yaşanan coğrafyada
parasızlıktan kaynaklanan geçim sıkıntısı,
aile huzursuzluğu, işsizlik gibi genel
sorunların yol açtığı göç ve gençlerin
kötü yollara düşmesi gibi olumsuz etkileri
gözler önüne serdiği kaydedildi.
Oyunun sonunda Çatalköy Belediye
Meclis Üyeleri Yeşim Sakallılar ve Osman
Höyük oyunculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür edip çiçek ve
plaket takdim etti.

DÜN

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.579
olup, 346 pozitif vakaya rastlanmış, 358
kişi taburcu edilmiştir.
144 kişi Lefkoşa, 89 kişi Girne, 59 kişi
Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele,
8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
13 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 20.579
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 346
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 346
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 358
Kaybedilen Hasta:Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.084.178
Toplam Vaka Sayısı: 73.353
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
69.538
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulaması
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 178
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 174
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1922
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:
135637
Güney Kıbrıs'ta 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta dün, 3 kişinin daha Covid19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2314 de
yeni vaka saptandığı açıklandı.
Güneyde Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte
68 bin 993 test yapıldığını ve 2 bin 314 yeni
vaka saptandığını; 75 ve 93 yaşındaki iki
erkek hasta ile 80 yaşındaki bir kadın hasta
olmak üzere üç kişinin de hayatını kaybettiğini
açıkladı. Açıklamada, 107 kişinin hastanede
tedavi gördüğü ve 17’sinin durumunun kritik
olduğu kaydedildi.

Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

14.65 14.85

EURO
Alış Satış

16.10

16.25

S.T.G.
Alış Satış

19.12 19.39

TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt
No262B (Pegasus ve Foto Yücel
Yanı)- Girne 03928154043
MAĞUSA
MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa
Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu
GaziMağusa 3660 002
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa 0392 366 29 28
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt 03927141190
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele 03923712224

ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life
Sitesi LAÜ YOLU 0392 727 76 46

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248

LEFKE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne 0392 821 34 34

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Bülent Dizdarlı

Mizahistro
GURKUDA EXPRES / AE Production (mizahistro@gmail.com)

KKTC’DE BİR BAYRAMIN
ÖZET OLARAK
FİZYOPATOLOJİSİ
14 Mart Tıp Bayramıdır. Türkiye’de
modern anlamda ilk Tıp Fakültesi’nin
kurulduğu gündür 14 Mart. Bundan da
anlayacağınız gibi, Hekimlerin ve Tıp
öğrencilerinin bayramıdır.
Yine anlayacağınız gibi uluslararası değil
ulusal bir bayramdır.
Ülkemiz hekimlerinin çoğu Türkiye’ de
ki Tıp Fakültelerinden yetişmiştir. Bu ve
ulusal bir mesleki bayram olması sebebindendir ki ülkemizde de Türkiye’de ki
gibi aynı sebep ve maksatla kutlanır.
Tabii siz “Kutlanır” dediğime bakmayınız.
Son otuz yıldır 14 Mart’ın bayram tadı
yoktur. Tıp Bayramı uzun zamandır, gerek
biz de gerek Türkiye’de bir bayramdan
öte sorunların tartışılıp ortaya konulduğu,
gün olarak bilinir ve yaşanılır. Ne var ki
soruna çare üretilmediğinden, sonuç olarak
Akdeniz’in iki yakasında da sorunlar giderek
arttığından 14 Mart artık “İmdat” sesleriyle
yankılanmaktadır.
Biz kendi yakamıza bakarsak, sistemsizlik
sektörü adeta bataklığa çevirmiştir. Toplum
ve Halk Sağlığı tamamen yok farz edilmektedir. Hastanelerde alet edavat ve ilaç
eksikliği hat safhadadır. Hekimlerin çalışma
düzeni çakma tüzüklerle yasaları delecek
tarzda iyice abuklaşmıştır. Aldıkları maaş
ise fıkra gibidir. Bakmayın siz Pandemi
sırasında akşam karanlığında onlara alkış
çekildiğine, tuttukları nöbetlerin karşılığı
aylar geçse de verilmemektedir. İşin ilginç
yanı biraz seslerini çıkaracak olsalar
damgaları hazırdır: “PARAGÖZ BUNLAR”
Hemşirelerin sayısal yetersizliği yüzünden
ne sosyal ne de ailevi hayatları kalmıştır.
Hastanelere ruh gibi gidip gelmektedirler.
Hasta bakıcılık sektörü, devlet tarafından
yok farz edildiğinden kendi garabeti içinde
inanılmaz yetkisiz kişilerin yer aldığı
çetelere devredilmiştir.
İşçiler memurlar ha keza…
Çok iyi biliyorum. Yarın Tıp töreninde,
Sayın Bakan 14 Mart söylemi verecek.
“Radikal tedbirler alaCAĞIZ, Lefkoşa’ya
beş yüz yataklı hastane kuraCAĞIZ, Gine
ve Güzelyurt’taki yarım hastane inşaatlarını
bitireCEĞİZ, ilaç eksikliği giderİLECEK,”
ve benzeri söylemi verip önümüzdeki yılın
sağlık için atılım yılı olduğunu ilan edecektir.
Yaklaşık otuz yıldır söylenmiş her sözü
tekrarlayacak ve ihtiyaç duyulan yasaların
ivedilikle çıkarılacağını vurgulayacaktır.
(Ben bunları evvelden yazıyorum ya, belki
okunur ve söylem metni değişir.)
Ama neticede gün bitecek ve bu 14
Mart’ta atlatılmış olacak.
Aslında bunları söyleyeceğine keşke,
“hastaneler de çalışan Taşeron işçilerin
sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini
ödedik “ diye bilse. En azından Hekimler,
“ertesi gün hastalarını ameliyathaneye, MR
veya tomografiye, konsültasyona taşıyan,
temizlik işleriyle uğraşan zar zor geçinen
bu sağlıkçı partnerlerinin huzursuzluğunun
giderilmesinden mutlu olurlar.
Master Planlar, Çalıştaylar, paneller,
toplantılar yapıldı. Sorun ortadadır. Hastalık
teşhis edilmiştir. Yeni modern bir sağlık
sistemini oluşturacak yasa ve tüzükler tozlu
raflardan indirilip hızla revize edilmelidir.
Sıra artık bu kronik hastalığın tedavisindedir.
Bize tedaviyi yapacak siyasi irade gerekmektedir. Hem de kısa zamanda...
Ben bu 14 Martta “Cek-cak, cağız ceğiz”
lere son veren “Bunu yaptık ettik” diyen
bir siyasi irade diliyorum.
Meslektaşlarımın ve tıp öğrencilerinin
bayramını kutluyorum...

SABAH AJANS

SORU KÖŞESİ

Başbakan Repo Tankeroğlu'nun kabineyi
cesurca açıklamasının ardından,
bakanlar devir teslim törenlerini
facebook üzerinden paylaşarak tebrik
kabul ettiler. Kısa süren sevinç
gösterisinin ardından gelen klasik bir
Ankara telefonu ile şok geçiren
Tankeroğlu, apar topar değişikliğe
giderek Ankara'nın gözde ismi Başbuğ
Tahsini Dışişleri Bakanlığına koydu. Pılını
pırtını toplayan Hasan Kaçoy ise VAR'da
kırmızı kart gören Hasipoğlu'nun koltuğuna oturtuldu. Öte yandan
makam koltuğunda başkasının oturduğunu gören Sağlık Bakanı Pilli'ye
geçirdiği kalp krizi sonucu recharheable pil takıldı.

Aşağıdakilerden hangisi bu
haftaki olası bakan
değişikliği anlamında en
yüksek ihtimaldir?
A. Sunat Atun - Çetin Sadeli
B. Nazım Çavuşoğlu Kebabpcı Tayfun
C. Kutlu Evren - Kasap
Kamkam
D. Ali Pilli - Şaziye Zilli
E. Ünal Üstel - Merhum İrsen
Küçük
F. Erhan Arıklı - Satılmış
Çarıklı

AKŞAM AJANS

Gerek asgari ücrete gerekse memura yapılan seçim yatırımı 'artışın' bir ay
içinde yapılan zamlardan dolayı anlamsızlaşması ve geçim sıkıntısının daha
da berbat hal almasını değerlendiren Çetepe Başkanı Fufan Gazhürman,
TL'nin zamanında sıfırlarının atıldığını ancak zamanla TL'nin diğer döviz
cinsleri karşısında sıfırlandığını ,çok değersiz bir para birimi olduğunu ifade
etti.Euro'ya geçmezsek şizofreni olarak evin içinde yuro yuro döneceyik be
baylar diyen Gazhürman, vatandaşı isyana ve darbeye çağırdı.

HAFTANIN SÖZÜ
Ey özünün sırlarına akıl ermeyen; suçumuza, duamıza önem
vermeyen; günahtan sarhoştum, ama dilekten ayık; umudumu
rahmetine bağlamışım ben. (Ö.Hayyam)

BURAM BURAM KIBRIS

DUA SEÇİMİ
Babası eski bir siyasetçi olup ölmüş olan bir adam:
-Ya Rab! annemi bağışla diye hep dua edermiş.
-Babana da dua etsene demişler.
-Babam uzun seneler siyasette bulundu. Kendini kurtarmak
için bir hile yapabilir. Lakin annem çok zavallı bir kadındı,
demiş...

ŞİİR KÖŞESİ
Benzin buldu yirmiyi
Millet unuttu sevgiyi
Cepte metelik yok
Yüzecem şu deriyi
xxx
Markete giren soyulur
Bir anda arkadan koyulur
Kıvırarak çıkarsın
Hesabı 1 gün sorulur
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14 Mart 2022 Pazartesi

DUVAR
Hakan Aksay
Sovyetler
Birliği
çatırdıyordu ama daha
yıkılmamıştı. Komünistler
Puşkin Meydanı’nda McDonald’s açılması kararına
karşı protesto gösterileri
yapıyordu. Yenildiler.
"Emperyalistler"
Moskova'nın merkezinde futbol sahası gibi
kocaman bir McDonald’s açtı.
Tarih dediğin şey nedir, tam bilmiyorum
ama ona sahnelik eden meydanların,
sokakların, binaların dili olsa neler anlatırdı,
çok merak ediyorum.
20 yıl yaşadığım Moskova’nın en önemli
meydanı hangisidir diye sorsanız, aklıma
yalnızca Kızıl Meydan gelmez; onunla aynı
anda hatta belki ondan biraz önce Puşkin
Meydanı gelir.
Hayat daha çok orada akar çünkü. Aşklar
daha çok orada yaşanır. Dostlar daha çok
orada buluşur. Ve siyasi eylemler daha çok
orada düzenlenir.
***
Yıllar öncesiydi. Sovyetler Birliği
çatırdıyordu ama daha yıkılmamıştı.
Komünistler Puşkin Meydanı’nda protesto
gösterileri yapıyordu.
Emperyalizme, ABD’ye karşı protestolar…
Kıvrak dilli ajitatörler hem eyleme gelenleri
hem de kenardan izleyenleri galeyana getirmeye çalışıyordu:
“Amerikalılar, gözünü Sovyetler'e, üstelik
başkentimiz Moskova'ya, hem de şehrin
tam göbeğindeki Puşkin Meydanı'da dikmiş.
İlla orada bir McDonald’s şubesi açmak
istiyorlar.
Hem de o kadar iddialılar ki... Açılacak
şube, dünyanın en büyüğü olacakmış.
Buna izin verecek miyiz, yoldaşlar?”
Cevap kalabalık bir uğultuyla Puşkin
heykelinin yeşillenmiş mermerine çarpıyordu:
“Haaayıııııır!”
Mitingler, protestolar, imza kampanyaları
gırla gidiyordu.
“Emperyalistleri Moskova’nın merkezine
sokmayız!”
Takvimler 31 Ocak 1990’u gösteriyordu.
“Yoldaşlar” yenildi.
Emperyalistler Puşkin Meydanı’nda futbol
sahası gibi kocaman bir McDonald’s açtı.
“Kahrolsun yerli işbirlikçiler!”
Kahrolsundu, tabii, kahrolsundu da...
Siyasi bilinci fazla gelişmemiş genç
kadınlar illaki McDonald’s’a gitmek istiyordu.
Bolşevik bir Rus arkadaşım karşımda
kükrüyordu:
“Sen ki eski komünistsin! Nasıl gidersin
oraya? Hiç utanıp sıkılmaz mısın?”
“Ama şeyy... Aslında ben tek başıma gitmem de... Yani o kadar ısrar karşısında...
Haliyle...”
“Seni gidi işbirlikçi!”
“Uzatma ama! Bırak da kaçırdığımız
gençliğimizin ardından orta yaşlara doğru
özgürce aşkımızı yaşayalım.”
“Aşk ha! Emperyalist mekânlarda aşk!
Yazıklar olsun!”
***
Doğrusu o sıralarda neşemin kaçmasının
altında “fast food” konusunda ilkesel bir
duruş olduğunu söyleyemem. Hamburgerlerden nefret etme falan gibi bir tercih meselesi de değildi. “İdeolojik-siyasi ölçüt” mü?
Haince gülümseyerek bunu da geçiyorum.
Benim derdim başkaydı.
McDonald’s’a gidersek saatlerce kuyruk
beklememiz gerekecekti. Bende ise geleneksel Rus sabrı yoktu. Sırada sinir içinde beklerken bütün olumlu enerjimi tüketirdim,
sonra içerisinin de keyfi kalmazdı.
Yine de birkaç kez bu eziyete katlandığımı
itiraf edeyim; reddedilecek durumlar değildi
doğrusu...
Ve daha büyük, daha yüz kızartıcı konuda

Dün komünistlerin kovamadığı
McDonald’s bugün Rusya’yı terk etti...
bir itirafta daha bulunayım burada (durun
önce bir yutkunayım):
Vahşi kapitalizm Rusya’ya yeni girmişti.
Dönem “spekülatif çözümler” dönemiydi.
Kısa sürede “McDonald’s kuyruğunda sıra
satan üçkağıtçılar” türemişti. Birileri sıraya
gidip önlere geldiğinde arkadaşları da arkadaki bedbahtlara “şu kadar rubleye sıra başına
geçme fırsatı” diyorlardı. Ne kadar ayıptı!
Ama “toplumsal olarak” kınadığım bu olgudan, pratikte yararlandığım 2-3 anım
olduğunu yıllar sonra burada ifşa ediyorum.
Lütfen “hafifletici nedenler”e bakarak biraz
hoşgörü gösterin!..
***
McDonald’s 1990'dan bu yana Rusya'da
o kadar güçlendi ki, yerli Rus böreklerinin
çöreklerinin pabucu çoktan dama atıldı.
Eh, değişik bir restoran türüydü bu gerçekten. Çocuklara “bedava” (!) oyuncak falan
veriyorlardı.

Üstelik o zamanlar giriş kapısında “Hoş
geldiniz” çıkış kapısında da “Güle güle”
diyorlardı. Hem de gülümseyerek.
Sovyetler'de/Rusya'da duyulmuş şey mi!
(Gerçi sonradan ortadan kayboldu bu
selamlaşma ve uğurlama âdeti; McDonald’s
“Ruslaştı”. Neyse…)
McDonald’s’a rakip olmak için çok sayıda
Rus markası çıktı ortaya. Yurtsever gıda
söylemleri aldı yürüdü. Ama “başkentin
merkezine kadar sızan emperyalistler”
karşısında fazla başarılı olamadılar.
Rusya'dan Antalya'ya giden turist ailelerin
çocuklarının “Aaa, bakın, burada da bizim
McDonald’s var!” diye çığlıklar attığını
duyduğumda çok şaşırmıştım.
Rusya'nın çeşitli kentlerinde tam 850 McDonald’s şubesi açılmıştı.
Aradan 32 yıl geçtikten sonra bugün
durum değişiverdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı
savaşa karşı uygulanan yaptırımlar Rusların
hayatına çoktan girmiş birçok ünlü markanın
ülkeyi terk etmesi aşamasına kadar ilerledi.
Apple, Boeing, DHL, CocaCola, Pepsi,
Samsung, Starbucks, Netflix, Spotify, MasterCard, Viza, BMW, Mercedes, IKEA…
Ve artık McDonald’s da kepenklerini
kapatıyordu.
Bir dönem sona eriyordu.
McDonald’s bağımlıları üzgündü.
Ama siyasetin kestiği parmak acısa da
kimse tedavisiyle uğraşmazdı.
Yine “yurtsever gıda söylemleri” patladı:
“Bizim böreklerimiz, çöreklerimiz, mantımız
(Rus usulü “pelmeni”) McDonald’s’tan bin
kat daha iyidir. Kapatılan yabancı gıda
dükkânları yerli mallarla şenlendirilmeli.”
Kimisi daha da ileri gidip McDonald’s’ın
sembolü ünlü M harfini “PelMenici” kelimesinin ortasına yapıştıran görseller üretiverdi. Türkler ve Araplar aynı espriyi döner/şavurma adına yapmaya başladılar.
***
İktidarlara saygım sonsuzdur. Kendileri,

benim gözümde “yeryüzü Tanrıları” gibidir.
Önlerinde boynumuz kıldan incedir.
“Yasak” dediler mi, iş biter.
Siyaset sazı eline aldı mı, yediğin içtiğin
anında zehir zıkkım olabilir.
Mesela, 2006'da Rusya'nın Litvanya ile
arası bozulmuştu. “Rusya Başhekimi”
statüsündeki gıda ürünleri denetim kurumunun başı Gennadiy Onişçenko bir kararname yayımlamış ve “Litvanya peynirleri
sağlığa zararlıdır” buyurmuştu. Eh, yaşını
başını almış bir doktor, herhalde haklıydı.
Aynı yıl Rusya-Gürcistan ilişkileri
gerginleşti, 2008’de de savaş çıktı. Onişçenko
birdenbire Gürcü şaraplarının ve maden
suyunun içinde zararlı bir şeyler bulduğunu
açıklamıştı.
2009’da Rusya ile Belarus arasında gerginlik yaşandığında, aynı Onişçenko, “Belarus'tan gelen süt ürünleri çok kalitesiz; bizim
taleplerimize uymuyor” diye demeç vermişti.

2013’te Moldova Rusya’ya başkaldırmıştı.
Önce Onişçenko, sonra da onun yerine
gelen Anna Popova, Moldova şaraplarının,
elmalarının, armutlarının, kirazlarının,
vişnelerinin ve kayısılarının “besin
değerlerinin olması gerekenin çok altında”
bulunduğunu saptayıvermişti.
Ardından, Kırım istilası sonrası Rusya’ya
Polonya’dan ve Ukrayna’dan ithal edilen
sebze, meyve ve çocuk gıda ürünleri “kara
liste”ye alınmıştı.
24 Kasım 2015’te Türkiye Rus uçağını
düşürdükten sonra bizim meyve ve sebzelerde
ortaya çıkan zararlı mahlukatın da haddi
hesabı yoktu gayet tabii.
***
Leningrad Üniversitesi’ni bitirdikten sonra
bir dönem yaşadığım Doğu Almanya’da da
“Politbüro’nun muz ithalatını yasakladığını”
duymuştum; kısa süre sonra yıkılacak olan
Berlin Duvarı’nın “öteki tarafı”ndan Doğu'ya
muz atanlar oluyordu...
Heyhat!..
Gıda deyip geçmeyin, bakın iş nerelere
kadar uzanıyor.
Yine de geçmiş yıllarda komünistlerin
ülkeden kovamadığı McDonald’s’ın bugün
kendisinin Rusya’yı terk ettiği şartlarda
aklıma çoktandır haber almadığım o eski
Bolşevik geliyor.
Önce “Emperyalistleri Moskova’nın
merkezine sokmayız” demiş, sonra
yoldaşların yenildiğini görüp hırsını eski
bir Türk komünistinden çıkarmayı denemişti:
“Nasıl gidersin McDonald’s’a? Hiç utanıp
sıkılmaz mısın? Emperyalist mekânlarda
aşk, ha!..”
Bu tartışmayı hatırlayınca o sıralarda
siyasi bilinci fazla gelişmemiş genç kadınların
illaki McDonald’s’a gitmek istemesi aklıma
geliyor.
Onlarla ilgili anılarım canlanınca
duyduğum heyecan ise bende artık benim
de siyasi bilincimin gerilediğine ilişkin
kuşkular doğuruyor.

Rus piyanistin
konserleri savaşı
kınamasına
rağmen iptal edildi
Rus piyanist Alexander
Malofeev'in Kanada'da
vereceği konserler,
sanatçı savaşı kınadığını
açıklamasına rağmen
iptal edildi. Kanada
kamuoyu, konser iptalini
ırkçılık olarak
yorumluyor.
(Duvar) - 20 yaşında olmasına
rağmen klasik müzik
çevrelerinde büyük bir üne
sahip olan Rus piyanist
Alexander Malofeev'in
Kanada'da vereceği üç konser
organizatörler tarafından iptal
edildi.
Konserler için Kanada'ya
yolculuk eden sanatçı, iptal
haberlerini bu ülkedeyken aldı.
Kanada Montreal merkezli
Montreal Gazette'nin haberinde
savaşı kınadığını birkaç kez
kamuoyuna açıklayan
Malofeev'den "Rusya'yı açıkça
kınaması"nın istendiği ancak
sanatçının Rusya'daki ailesinin
başına gelebilecekleri
düşündüğü için bunu
yapamayacağını söylediği
belirtildi.
'İNSANLAR AİT OLDUKLARI
ULUSA GÖRE
YARGILANMAMALI'
Bugüne dek dünyanın birçok
önemli salonunda konserler
veren ve eleştirmenlerin
"piyano dehası" olarak
tanımladığı Alexander Malofeev,
vereceği konserlerden dolayı
yaşadığı baskı nedeniyle
Facebook hesabından çeşitli
defalar Rusya'nın Ukrayna'ya
müdahalesi ile ilgili hislerini
paylaştı. Müdahalenin kendisini
hayal kırıklığına uğrattığını
açıklayan sanatçı son olarak,
"Tek yapabileceğim dua etmek
ve ağlamak.
Bu durum şunu ortaya çıkardı:
Savaş, hiçbir sorunu çözmez ve
insanlar ait oldukları ulusa göre
yargılanmamalı" açıklamasını
yaptı.
Montreal Senfoni Orkestrası'nın
şefi Michael Tilson Thomas ise
video yoluyla yaptığı
açıklamada, "Orkestra,
Alexander Malofeev'ın bu hafta
konuk edilmesini uygun
bulmadı. Nedeni politik olaylar.
Bu olağanüstü sanatçıyı
koşullar elverdiğinde misafir
etmek isteriz" dedi.
Kanadalı birçok müziksever ise
sosyal medya üzerinden
yaptıkları yorumlarda
konserlerin iptal edilmesini
"ırkçılık" olarak yorumluyor.
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Türkiye’de gözler
derbide

Türkiye Süper Ligi 29. haftası bu
akşam derbi ile tamamlanacak.
İstanbul’da Galatasaray ile Beşiktaş
karşılaşacak. Yine bu akşam
Başakşehir-Antalya, GiresunGaziantep maçları oynanacak.

Futbolda sonuçlar

Yüzmede Bluefin madalyaları topladı

9 Kulüp 100 sporcunun katıldığı
şampiyonada madalyalar 7-8 , 910, 11 ve 12 yaş gruplarında ayrı
ayrı verildi. Müsabakalarda
Bluefin Yüzme Kulübü hem
kızlarda hem de erkeklerde en
çok madalyayı toplayarak
birincilik elde etti...

Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 7-12 yaş bireysel yüzme şampiyonası
Atatürk Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. 9
Kulüp 100 sporcunun katıldığı şampiyonada
madalyalar 7-8 , 9-10, 11 ve 12 yaş
gruplarında ayrı ayrı verildi. Müsabakalarda
Bluefin Yüzme Kulübü hem kızlarda hem
de erkeklerde en çok madalyayı toplayarak
birincilik elde etti. Sırala şöyle oldu:

Zamana karşı bisiklet yarışı yapıldı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun
(KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki
beşinci, sezonun ilk Takım Zamana Karşı
(Team Time Trial – TTT) puansız yol yarışı
dün yapıldı.
Sabah 08.30’ta start alan yarışta, başlangıç
ve bitiş noktası Zefir-Ağıllar-Zefir çemberleri
arasındaki 6 Km’lik parkurun 2 tur üzerinden
koşulmasıyla 12 Km’lik mesafede gerçekleşen
mücadelede 6 takım mücadele etti. Yarışta
ayrıca Velocypri kadın takımı da yer aldı.
Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı ve
aşırı soğuk altında gerçekleşen yarışta
takımların üstün mücadelesi ve iyi performans
sergilemeri göz doldurdu.
Takım Zamana Karşı puansız yol yarışında
Velo Cypri takımı birinciliği elde ederken

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

NHG ikinci, Gara Duman da üçüncü sırada
yer aldı.
Yarış sonuda İOS Cafe’de gerçekleşecen
ödül töreninde dereceye giren takımlara
madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu
yetkilileri tarafından takdim edildi.
Bisiklette yılın altıncı, sezonun ilk Bireysel
Zamana Karşı (ITT) puanlı yol yarışı 20
Mart 2022 tarihinde Lefke Argonia ana yol
kavşağında gerçekleşecek.
Takım Zamana Karşı yol yarışında
dereceye girenler şöyle:
Takım
Derece
1.Velo Cypri
20:22.116
2.NHG
21:48.225
3.Gara Duman 23:20.438

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

1.Bluefin Yüzme Kulübü
2.Fast Frogs Spor Kulübü
3.Yakın Doğu Universitesi Yüzme Kulübü
4.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
5.L. Gençler Birliği S.K.
6.Karabetça Spor Kulübü
7.Marlin Spor Kulübü
8.Güçver Su Sporları Kulübü
9.Ares Spor Kulübü

AKSA Süper Lig
Yenicami–Mağusa T. Gücü:
Lefke–Doğan T. Birliği:
Y. Dumlupınar–Hamitköy:
K. Kaymaklı–Girne H. Evi:
Mesarya–Binatlı:
Merit A. Yeşilova–Cihangir:
Baf Ü. Yurdu–Gönyeli:
Türk Ocağı–Göçmenköy:

1-0
2-2
2-1
4-1
1-0
1-1
0-3
0-0

AKSA 1. Lig
Görneç–Esentepe:
Düzkaya–Yeniboğaziçi:
Gençler Birliği–Çetinkaya:
CB Gençlik Gücü–B. Bağcıl:
Mormenekşe–SFC Dötyol.
İncirli–Maraş:
Çanakkale–Karşıyaka:
Yalova–M. Değirmenlik:

1-0
1-1
1-1
2-1
1-0
2-2
4-4
1-3

Alayköy Gençlik Spor Kulübü
Olağan Genel Kurula Çağrı

A.G.S.K Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2022
Pazar Günü,Saat 15:00’de kulüp lokalinde
Aşağıdaki gündemlerle ilgili toplanacaktır.
Gündem:
Açılış ve Saygı Duruşu
Faaliyet raporlarının sunulması ve açıklanması
Mali Raporun Sunulması
İdari organların seçimi,tüzük değişikliği ve
yönetim kuruluna
Grev dahil her türlü direnme yetkisinin verilmesiyle
ilgili oylama
Dilek ve Temenniler

Raketler Nacit Lama Altuğ için buluştu
Masa tenisinde geçtiğimiz cumartesi
günü Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve
Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi.
Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli
ve seyir zevki yüksek mücadeleler ortaya
koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan
isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenlerİbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise
Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.
Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve
çocukları tarafından verildi.
Turnuva sonucunda oluşan tablo şu

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

şekilde;
Çift Erkekler
1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan
2.Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları
3.Bekir Bekiroğulları-Cemal Kara
3.Güzey Aknar-Sertaç Savim
Karmalar Çiftler
1.Elif Töre-Cemal Kara
2.Sunay Tufan-Sertaç Savim
3.Alev Yayman-Dinç Türeray
3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman
Yurtkan

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

